






ইওবোণের ইভিহামের রূগবেখ 
(১৭৮৯--১৯৩৯) 

অধ্যাপক প্রভ/তাংশু মাইতি, এম. এ. 
ইতিহাস বিভাগের প্রধান অগাশিক। স্কটিশ চাচ' কলেজ, কাঁলকাতা এবং 

19600193 11. 400101)0 [1৫175 44 11156015 91 207 01১5৯ 

'ইওরোপের ইতিহাস পরিক্রমা” ইওরোপ ও বিন্ব ইতিহ।স 
পারক্রা।(, “আধানিক ভারত” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা । 

্ শীল প্রব্যাশলী 
প্রকাশন ও শ্ুভিকিবিতেন্তভা 

২১৩/৪ডি, বিধান অন্পনী *কলিকাা-৭০০০৩৬ 



প্রকাশক £ 
ল্রীনীহারেশ্দু কুমার পান্ 
শ্রীধর প্রকাশনশর পক্ষে 
২০৩/৪ ডি, গবধান সরণ*ঈ 

কলিকাতা-৭9০০০৬ 

প্রথম প্রকাশ 2 ফেব্রুয়ারন, ১৯৩৬২ 

মশক 5 
লীঅমলেন্দ; কুমার পানঃ এম. এ. 

বামকৃষ মন্দ্রণালন 

কাঁলকাতা-৭০০০০৬ 



সূচীপত্র 
প্রথম অধ্যায়ঃ প্রথম পাঁরচ্ছেদ ৪ ফরাসণ বিপ্লবের প্রাকালে ইওরোপ £ 

প্লাজনোতিক অবস্থা--সাগাঁজক অবস্থা--অর্থনেতিক অবস্থা "*' ১--& 

'ঘিতীয় পারচ্ছেদ £ জ্ঞানদশীস্ত £ জ্ঞানদীগ্তি কাহাকে বলে-আলোকিত 

স্বৈরতশ্ বা উদ্ারনোতিক গ্বৈরতশ্ত্-আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্দেরবফলতার 

কারণ /--১৬ 

তৃতীয় পারচ্ছেদ ঃ ফরাসী 'বিপ্লবের কারণ £ ফরাপাঁ 'বপ্লবের প্রক্কালে ফ্লাম্সের 
| অবস্থা--রাজনৈতিক অবস্থা__সামাজিক অবস্থ'--অর্থনৈতিক অবস্থা-- 

দ্াশশীনকদের প্রভাব--বৈদেশিক প্রভাব--ফরাদ। বিপ্লবের সাহত ফ্রান্সের 
অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পক--ফরাসণ 'িপ্রবে দাশখীনকদের দান ফ্রান্সে 

কেন প্রথমে বিপ্লব আরষ্ভ হয়--ফল়্াসী বিপ্লবের আনিবাষ“তা বিচার 
১৬--৩৭ 

[দ্বিতীয় অধা।য় £ ফরাসণ বিপ্লবের অগ্রগতি £ বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ £ আঁভজাত 
শ্রেণীর বিদ্রোহ ও প্টেটস জেনারেল বা জাত'য় সভাপ্ন আধবেশন আহ্বান 

-বুজেশরা শ্রেণীর বিপ্লব ২ স্টেটস জেনাকেল সভার আহবান £ বুর্জোয়া 
বিপ্লবের গাতি-_ গণ 'বপ্লব £ প্যারিসের 'বিদ্রোহ--প্যারিস কমমিউন 
প্রাতচ্ঠা ঃ পৌর বা ন্গর বিপ্লহ কৃষক শ্রেণীর বিপ্লব £ মহা আতঙ্ক-_- 
বিপ্লবের অগ্রগাত £ সামন্ত প্রথার বিলোপ _ স্বৈরাচারী রাজশান্তর পতন £ 
অক্টোবরের ঘটনা ২ ৩৭--৫১ 

ভৃতীয় অধ্যায় £ ফরাসণ সাবধান সভা £ সংবিধান মভার কা কলাপ £ ব্যাস্ত 
ও লাগারিক আঁধকার ঘোষণা "১ $১--৫৭ 

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বিধানসভার শাসন £ ছিতীয় বিপ্লব ঃ রাজত'ঘ্্র পতন £ দ্বিতীয় 

ফরাসী বিপ্লব £ রাজতন্তের পতন ৫৭--৬১ 

পণ্ঠম অধ্যায় $ ফ্লাশ্নে প্রজাতন্ত্র চ্থাপন £ ন্যাশন্যাল, কনভেনশন ঃ সম্প্রাসের 
শ্লাজ্ব £ জাতীয় সম্মেলনের কারকলাপ- জাতীয় সম্মেলনের পতন £ 

থাম'ডোরীয় প্রাতিক্রিয়া -সন্াসের ফাজত্বকাল ও' উহার তাৎপয_ 
জ্যাকোবিন দলের বিবরণ--রোবসাঁপয়ারের কৃতিত্ব বিচার-_ বিপ্লব? ক্রাম্স 
ও বৈদেশিক যুদ্ধের কারণ ও প্রকৃতি- জাতীয় সম্মেলনের নেতৃত্বে 
বৈদোশক যুদ্ধ পরিচালনা *** ৬২৮০. 

ঘত্ট অধ্যায় £ ডাইয়ে্য়শর শাসন £ ডাইরেইরীর জাভ্যন্তরীণ নীতি-ডাইর়েউরীর 
বৈদেশিক নীতি | *** ৮০--৮৬, 
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সপ্তম অধ্যায় £ নেপোলিক়নের সংস্কার £ কনসুক্ষেটের শাসন ঃ ফরাসী বিপ্লবের 
ফলাফল £ কনস.লেটের সংবিধান-_কনসালর;পে নেপোলিয়নের শাসন 
সংস্কার নেপো'লিয়ন ও ফরাসণ বিপ্লবের আদর্শ ফ্রান্সে একনায়কতম্ন্র 

্ছা'পনে নেপে।লিয়নের সাফল্যের কারণ--ফরাস্দ বিপ্লবের ফলাফল 

৮৬--১০৪ 

মস্টম অধ্যায় £ নেপোিয়নের বৈদেশিক নাত £ সাম্রাজ্য সংগঠন £ মহাদেশীয় 
প্রথা ঃ নেপোলিয়নের পতন £ নেপো'লিয়নের বৈদোশক নাতি ও 
সাম্রাজ্যের লক্ষ্- নেপো।'লিয়নের লহিত ইওরোপায় শন্তিবগেরি সম্পর্ক 
নেপোলয়নের ইওয়োপের পৃনগণঠন নীতি £ নেপোলয়নের সাম্রাজ্য £ 
জামণনী, ইতাল?, পোলাণ্ড--কন্টিনেপ্টাল সিস্টেম বা মহাদেশাীয় 
অবরোধ গ্রথা-_পোননসুলার যুদ্ধ ও ফলাফল- রাশিয়ার সাঁহত মন্ত্রতা 
ভঙ্গঃ মস্কো অভিযান-নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ঘুক্ত যুদ্ধ £ 
নেপোলিয়নের পতন নেপো'লিয়নের প্রত্যাবত'ন £ একশত 'দিবসের 
রাজত্ব ০ ১০০- ১১৯ 

নবম অধ্যায় £ নেপো।লিয়নের পতনের কারণ ঃ তাঁহার কাতত্ব £ নেপো'লিয়নের 
পতনের কারণ- নৈপোলয়নের কাতিত্ব বিচার ১ ১১৯-৯২৩ 

দশম অধ্যান্ন 8 ভিয়েনা সম্মেলন ও ইওরে।পের শান্ত সমবায় £ 1ভয়েনা সম্মেলন £ 
_. ইওরোপায় সমস্যা- ভিয়েনা সম্মেলনের গৃহীত নীতি এবং কার্ধাবলখ 

_ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলীর সমালোচনা-__ইওরোপণয় শান্ত 
সমবায়ের উদ্ভব--পাঁবত্র চুঁন্ত- চতুঃশান্ত পন্ধি ও শান্ত-সমবায়ের 
কাধকলাপ- ইওরোপায় শান্ত সমবায়ের বিফলতার কারণ--শান্ত সমবায়ের 
গুরুত্ব ** ২২৬--১৪৫ 

একাদশ অধ্য।য় £. ফরাসী 'বপ্রবের পর ইওরোপ£ জুলাই বিপ্লব £ 
মেটারানকতম্তর £ ফরাসী 'বপ্লবের পর ফ্রান্সের সামজিক ও অর্থনোতিক 
অবস্থা পুনঃ প্রাতাষ্টিত বুরবোঁ সরকারেক্স শাসন ঃ অন্টাদশ লুই ও 
দশম চাল“স--জুলাই বিপ্লবের কারণ ও ইহার আনবাধতা-- ক্রাম্সে 

জুলাই 'বিপ্রবের ফল ও ইহার গুরুত্ব-বেলজিয়ামের স্বাধীনতার "দ্রোহ 
_ইওরোপের অন্যানা দেশে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব_ মেটারানকতন্র-_ 
মেটারাঁনকের নীতির সমালোচনা ও পতনের কারণ ** ১৪৫--১৬৬৩ 

স্বাদশ অধ্যায় £ [শিঞ্প-বিপ্রব £ শিজ্প-বিপ্লব কাহাকে বলে- ইংলন্ডে লবপ্রথম 
[িজপ-বিপ্লব ঘাঁটবার কারণ--ইংলন্ডে শিৎ্পশীবল্পবের অগ্রগাঁত ফান্সে 
[শজ্প-বিপ্রব--জার্মানতে শিপ বিপ্রব-রাশয়ার শজপশবপ্রব--শিল্প- 
বিপ্লবের ফলাফল | *** ৯৬৬--১৭৯ 
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নুয়োদশ অধ্যায় £ ক্রান্সে ও ইওরোপে ১৬৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ঃ ফ্রান্সে 

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব £ জুলাই রাজতন্ত্রের পতন-_ফ্লান্ডে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের 
ফলাফল -ফান্সের বাহিরে ইওরোপের অন্যানা দেশে ফেব্রুয়ারী িপ্লব_ 

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের 'বিফলতার কারণ-_বাভন্ন দেশে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের 
ধারা ও বোশষ্ট্য- ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সাঁহত জ.লাই বিপ্লবের তুলনা 

১৮০--১৯২ 
চতুর্দশ অধ্যায় 8 'দিতীয় ফরামী প্রজাতন্দবের উত্থান ও পতন "৮  ১১২--১১% 
পণদশ অধ্যায়ঃ ফান্সের তায় সাম্রাজ্য ঃ সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন £ 

তীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য-_তৃতীয় নেপোলিয়নের আভান্তরশণ 
শাসন ব্যবস্থা তৃতীয় নেপোঁলিয়নের বৈদেশিক নীতি --১৮৭০ শ্রীঃ 
ফ্রান্সের পররাণ্ট্র নীতির 'বিফলতার কারণ--তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিল্র 
ও কীতত্ব-_তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ **১৯৫৬-২১১ 

যোড়শ অধ্যায় 8 ইতালীর এঁক্য আশ্দোলন £ পূর্বকথা- ইতালীর এক] 
আন্দোলন ঃ 'রসআগ্মেস্টো-কাভ্যুরের নেতৃত্বে ইতালীর মযান্ত যুদ্ধ_- 

ম্যাংসনধর কাতিত্ব-কাউণ্ট কাভ্যুরের কৃাতিত্ব-গ্যারিবজ্ডীর 
কাতিত্ব_ইতালীর এক্য আন্দোলনে বৈদেশিক শান্তর ভুমিকা *. ২১১ ২২১ 

সপ্তদশ অধ্যায় বিসমার্কের প্বে জার্মানীর এঁক্য আশ্দোলন $ জামান 

এঁক্যের সমস্যা-_জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণ ও জার্মানীর এঁক্যের 
জন্য উদ্বারপন্থী আন্দোলন-_ ফ্রাৎকফুর্ট পালশমেশ্ট ২২৯- ২৩৭ 

অস্টদশ অধ্যায় 8 'বিসমাকের শেঁতত্বে জামমানর এক্য এবং বিসমাকের 
পররাম্ট্র নত £ জার্মানীর এঁক্য স্থাপনে 'বিসমাকের প্রস্তুতি-- 
ডেনমাকের সহত যুদ্ধ _অন্দরো-প্রাশিয় যুদ্ধের গুরত্ব-+১৮৭০ প্রাঃ 

ইওরোপের অবশ্থা £ ক্রাঙ্কো-জার্মীন যুদ্ধের ফলাফল_প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 
জামশনশর এক্যের মূল্যায়ন__ইতালনর ও জার্মানীর একের তুলনা ২৩৭-_২৪৯ 

উনবিংশ অধ্যায় £৪ 'বিসমাকের নেঁভত্দে এক্যবদ্ধ জার্মানী £ বিসমাকেনর 

আভ্যন্তরীণ শাসন নাঁতি--বিসমাকের অধীনে একাযবম্ধ জার্মানীর 
বৈদেশিক নাত £ 'নুশুষ্তু চান্ত-_বিসমাকের চিন ও কৃতিত্ব ** ২৪৯--২৬৪ 

[বিংশ অধ্যায়ঃ জারতন্নের শাসনে রাশিয়া £ উন্মাবংশু শতকের প্রাকালে রাশিয়া 
_জাপ্ন প্রথম আলেকজাণ্ডার়ের আভ্যন্তরীণ শাসন নাতি--জার প্রথম 
আলেকজাশ্ডারের বৈদেশিক নাতি- ডেকানিম্ট বিদ্রোহ--জার প্রথম 
নিকোলাসের রাজত্বকাল - জার প্রথম 'নিকোলাসের বৈদেশিক নণতি-_ 
জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আভ্যন্তরীণ শাসন নাতি এবং কৃতিত্ 
'বচার--জার "দ্বিতীয় আলেকজাশ্ডারের বৈদেশিক নাঁত--নিহিলিষ্ট 
আন্দোলন--জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের শ্াসনকাল্স-জার [ঘিতায় 
নিকোলাসের শাসনকাল *ত ২৬৪--২৮৬ 

৪ 



1. 1 ] 

একবিংশ অধ্যায় 8 পূবাঞুল সমস্যা £ পূরাগুল সমস্যা- গ্রীসের স্বাধীনতা 
যুদ্ধ- তুরস্কের সমস্যা ও লন্ডনের সম্ধ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ_ক্রিগিয়ার 
যুদ্ধের বিবরণ--প্যারিসের সান্ধ ও ক্রিময়ার যুদ্ধের ফলাফল-_ 
পূর্বাঞুল সমস্যার সঙ্কট £ রুশ-তুকাঁ যুদ্ধ £ স্যানান্টফেনোর সম্ধি_ 
বান কংগ্রেস ও বার্লনের সদ্ধি বার্লিন চুন্তর সমালোচনা- প্রথম 
বলকান যুদ্ধ_দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ ৮৮ ২৮৭--৩০৮ 

দ্বাবংশ অধ্যায় ৪ তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র £ তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ও থিয়ার্সের 
নীত- প্যারিস কাঁমিউনের বিদ্রোহ বুলাঞিঘ্ট আন্দোলন- ড্রেইফুল 
ঘটনা *** ৩০৮--৩১৪ 

নুয়োবিংশ অধ্যান্ন 8 ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ £ ধনতন্ত্রবাদের উৎপাত্ব_ 
সমাজতণ্ধ্রবাদের উৎপত্তি--আঁদ পমাজতন্ক্রবাদ ৪ ইউটোপায় সমাজতন্ত্র- 
বাদ-_কাল মাক্সের জীবন কাহনী মাক্সবাদী সমাজতন্ম বা 
কামিউনজম- নৈরাজ্যবাদ $ প্রহধো ও বাকুনিন ০ ৩১৪-৩৩০ 

চত্বার্বংশ অধ্াপপ £ গ্রেট ব্রিটেন £ সামাঁজক ও অথনোতিক অগ্রগাঁত 
নেপোলযনের প্রবতা যুগে গ্রেট 'ব্রটেনে দক্ষণশশীল শাসন- জহল।ই 

[বপ্পবের পর ব্রিটেনে উদারতন্বের অগ্রগতি--১৮৩০ শ্রীঃ পর ব্রিটেনের 
বৈদোশক নাাতি-_বিটেনের ওপাঁনবোশক নপাতি-_ ব্রিটেনে গণতন্মের 
প্রসার ই ভোটা'ধকারের 'বিস্তীত £$ সমাজতম্ত্রবাদ--স্মাজতম্ত্রবাদ ও 
শ্রামক দলের উদ্ভব ০৮ ৩৩১-৩৪৭ 

পণবিংশ মধ্যায় ২ সাম্রাজ্যবাদ ও ইওরোপের উপনিবেশ বিস্তার £ নব সাম্রাজ্যবাদ 
কাহাকে বলে- সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ- ইওয়োপের ওপনিবোশিক 
[বস্তৃতি- আফ্রিকান ব্যবচ্ছেদ এশিয়ায় সাম্রাজ্য বস্তার ***  ৩৪৭--৩৫৬ 

ঘড়াঁবংশ অধ্যাপ্প 8 কাইজার 'ছ্বতীয় উহীলরামের পররাণ্ট্র নাত £ ত্রিশান্ত 
আঁতাত £ সশগ্ শান্তয় যুগ $ কাইজার দ্বিতীয় উইীলয়ামের পররাণ্ট্র 
নশাত-_ প্রথম 'বিশ্বযুদ্ধের জন্য কাইজারের দারিত্ব--নিশান্ত আঁতাত-_ 

সশস্ত শাস্তর যুগ *** ৩৫৬--৩৬৭ 
সপ্ভাঁবংশ অধ্যায় £ গ্রথম বি*বধুদ্ধ ও ভার্সাই সাম্ধি £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ 

__প্রথম বিম্বযুদ্ধের ঘটনাসমূহ- প্রথম বিবিষুদ্ধে জামণানীর পরাজয়ের 
কারণ-_মার্কন য্তরান্ট্রের প্রথম বিদ্বষুত্ধে যোগদানের কারণ-- প্রথম 
[বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল --উইলসনের চৌদ্দ দফা- প্যারসের শান্তি 
সম্মেলন, ১৯১৯ শ্রীঃ--ভাসাইনএর সাম্ধ, ১৯১৯ খ্বীঃ--প্রথম 

_ ঠবন্বযুদ্ধের পর অন্যান্য শাগ্ডি ছীন্ত সমৃহ "৮ ৩৬৭--৩৮৬ 
অষ্ঠঘিংশ অধ্যায় £ রুশ বিপ্লব (১৯১৭ শ্রণঃ)$ বলশোভক শাসন £ রশ | 

বিপ্লবের বিভিন্ব পর্যায়, ১৯১৭ ঘীঃ--১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবের কারণ £ 
ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ ঘ্রীঃ বিপ্লবের কারণ-_-অক্টে।বর ১৯১৭ খঢঃ বিপ্লবের 



| % | 

কারণ বা বলশোঁভিক বিপ্লবের কারণ-_ বলশোভিক শাসন £ বিপ্লবের স্ছিতি, 
১৯১৭-২৪ প্রঃ _লোননের কৃতিত্ব_লৌননের পর সোভিয়েত সরকারের 
আভ্যস্তরশণ সংগঠন £ শ্টালনের শাসন নীতি- সোভিয়েত পররাষ্ট্র 

নশীত, ১৯১৭-৩৯ ঘীঃ “৯ ৩৮৭--৪০৯ 
'উনবান্রংশ অধ্যান্ন £ লীগ অফ নেশনস £ উপাত্ত লাগ অফ নেশনসের গঠন ও 

উদ্দেশ্য- লীগ অফ নেশনস ও আন্তঙ্গাতিক 'নরাপ্তা_লীগ অফ 

নেশনসের কাযণবলণ লীগ অফ নেশনসের বিফলতার কারণ ৪১০--৪১৬ 

১1রংশ অধ্যায় £ ফ্যাসিন্ট ইতালনর অভ্যুত্থান ( ১৯২২-৪৬ প্রঃ) 8 যংম্ধোত্র 

ইতালী £ ফ্যাপবাদের উদ্ভবের কারণ- ফ্যাঁপবাদের মূল নীতি 

ফ্যাসিষ্ট সরকায়ের আভাম্তরণণ সংগঠন--ফ্যাসিন্ট ইতালার পররাষ্ট্র 

নাতি ৮৭ ৪১৭--৪২৫ 

: একাংশ অধ্যায় £ যৃদ্ধোততর জামণানী £ নাংসৰ জার্মানীর উথান ঃ প্রজাতান্নিক 

জামশনণর উত্থান ও পতন-_নাৎসঈ সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতি--নাৎসা 
জামশানগর পর্পরান্ট্র নাত “১ ৪২৫--৪৩৭ 

দ্বানংশ অধ্যায় ৫ স্পেনের গহবুদ্ধ ও 'ছ্তীয় (ব্বষুদ্ধ ৪ স্পেনের গ্ৃহযঃদ্ধের 

কারণ ও ফলাফল--াদ্থতীয় [বশ্বযুম্ধের কারণ *** ৪৩৭--৪৪৩ 

বুয়োন্িংশ অধ্যায় £ উনাঁবংশ ও বিংশ শতকের সাহত্য; বিজ্ঞান ও সংস্কীত £ 

রোমা্টিকঙাবাদ--ডারউইনের বিবত'নবাদ ও তাহার সামাজিক প্রাতাক্রয়া 

_ মনোিজ্ঞানের অগ্রগাত £ সিগমণ্ড ক্রয়েড --আইনন্টাইনের আপোক্ষক 

বাদ ততঃ ***::88৩-8৫২ 





প্রথথন্ম আঅধ্যান্ 

প্রথম পরিচ্ছে 

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপ 
(157010706 01) 006 ০০ 01 12277161701) [২6501001017 ) 

স্মু্রম্না (10100001107) 8 ১৭৮৯ প্রীঃ ফরাসী দেশের রাজা ষোড়শ লুই 

ফান্সের জাতাঁয় সভার ( স্টেটস জেনারেলের ) আঁধিবেশন আহ্হান কারবার ফলে ফ্রান্সে 
ফরাসী বিপ্লব দেখা দেয় বলিয়া মনে করা হয়। ফরাসী বিপ্লব কেবলমান ফ্রান্সের 
ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। এই বিপ্লব সমগ্র ইওরোপের রুপান্তর 
ঘটায় । এীতহাসিক রবার্ট পামারের মত অনসারে ফল্পাস বিপ্লবকে ইওরোপায় বিপ্রব 
বলাই লঙ্গত। ফ্রান্সে যাহা ঘাটয়াছিল তাহাকে ইগরোপাীয় বিপ্লবের ফরাসী অধ্যায় 
বলা যাইতে পারে । ফরাসা বিপ্লব কোন আকাঁস্মক ঘটনা ছিল না। জনৈক এঁতিহাসিক 
ইহাকে “ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রস্তুত ঘটনা” (11096 01608160 ৩৮৩ ০1 1)15601) 
বালয়াছেন। আসলে ফরাসী বিপ্লব ছিল ইওরোপের ক্ষয়প্রা্ত সমাজ ব্যবস্থার পুনের 
স্বাক্ষর । এই পতন প্রথমে ফ্রান্সে দেখা দেয়, পরে ইওয়োপে ইহা প্রসারত হয়। 
ফরাসী বিপ্লবের সূচনা অন্টাদশ শতকের ইওরোপের অবচ্ছার মধ্যেই 'নাহত 'ছল। 
বারনাভ (891796 ) এজন্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, “ফরাসী বিপ্লব ইওরোপায় 'বপ্লবেরই 
চূড়ান্ত প্রকাশ |” 

ল্লাজন্নৈতিক্ক অতবব্বস্া! (0116168] 60110160107 ) 8 অন্টাদশ শতকে 

ই্রোপে দ্বৈরাচারী রাজতন্ত্র বিদ্যমান 'ছিল। রাজাই ছিলেন জাতির প্রতি । রাজার 
ক্ষমতা বাঁদ্ধ ও রাজ্য বিস্তারকে জাতির শন্তি ও মর্ধাদার চিহ 
বালয়া ধরা হইত। রাজা স্বগাঁয় আঁধকার নীতি অন:সারে 

শাসনকাধ পারচালনা কারতেন। 'তাঁন দাঝী করিতেন যে, তাহার কাজের জন্য তিনি 
একমান্র ঈশ্বরের নিকট দায়ণ। পার্থিব কোন ব্যন্তি বা প্রাতষ্ঠানের নিয়ন্ণ অনৃযায়ণ 
[তান চ্সিবেন না। ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশ ছিল ন্বৈরাচার* ক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ৷ 
ফরাসধ রাজ চতুদূশি লুই ঘোষণা করেন ষে “রাজাই হইলেন রাল্টু” (170 990, 10 
719561)। রাজশান্ত্রগুল বংশানুক্রমিকভাবে শাসন কধিতেন। তাঁহারা কোন কোন 
ক্ষেত্রে চ্থান্গ্য় সভা বা পারদ চ্থাপন করিলেও ইহার সদস্যদের মনোনীত কারতেন । 

ফলে রাষ্ট্রের সকল কিছুই রাজার অঙ্গুলি হেলনে চালিত । ইংরোপের জনসাধারণের : 
বা প্রজাদের ঈ্বাধানতা বলিয়া কিছুই ছিল না। আঁধকাংশ দেশের শাসনবাবন্থা ছিল 
দুনপীতিগ্রন্ছ ও অত্যাচারী । রাজার অনুগৃহগত সামন্তরা রাজার নামে দেশ শাসন 
কার । জনসাধারণের বস্তি স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের আধিকার ছিল না। রাজা, 
আভজাত ও ধর্মযাজকরা একাযোগে জনসাধারণকে শাসন করিত। ন্যায়বিচার ধা 

আইনের শাসন ছিল না। কারণ বিচার করা রাজার হূকুমেই চঁলিত। 

হ্ব্গীয় অধিকার নীতি 



২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

অষ্টাদশ শতকের রাজকুল স্বৈরাচারী হইলেও তাঁহারা “আলোকপ্রাপ্ত “স্বৈরাচার” 
(15101180650 ৫650০) মতবাদে বি"বাস কারতেন । এই যুগের দাশশনকেরা এই 

ওত্ত প্রচার করেন যে, প্রকাতর নিয়মে “আধকারের” সাঁহত “কভব্য” 

অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। সূতরাং রাজা যাঁদ ঈশ্বর প্রদর্ত আধকার 
পান তবে ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী তাঁহাকে কতবব্যগ কান্পতে 

ই (1২101)5 21৩ 060006101 01 00065 )। অন্টাঙ্গশ শতকের আলোকিত চিন্তা 

। [71116006150 101099800) বা “বাদ্ধাবভাগিত দর্শনের” দ্বারা প্রভাবিত হইয়া 

রাজারা বহু শাসন ও অর্থনোৌতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। এঁতিহাসসিক লড এযান্টন 
(7,091: ০6০) ) স্বৈরাচারী রাজাদের এই সংস্কার নীতিকে “রাজতন্দের অনুতাপ” 
( 8০0৩6769005 ০ (105 100112101% ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । প্রাশিক্পার 

ফ্রেভারক দি গ্রেট, রাশিয়ার জারনা ক্যাথারণ, আষ্টীয়ার দ্বিতীয় যোসেফ প্রভাতি ছিলেন 
আলোকিত রাজতন্মবাদের মহ্খ্য প্রবস্তা। স্পেনের তৃতীয় চাল“স, পতুগালের প্রথম 
যোসেফ, সুইডেনের তৃতণয় গাম্টাভাস, সার্ভনয়ার তৃতীয় ইম্যানুয়েল প্রভাতও 
জালোকিত স্বৈরাচার ছিলেন । আলোকিত মতবাদের অনুরাগী মন্লীদের মধ্যে ফ্রান্সের 
চোইসুল ও টুগেণ, ইতালখর তানহচ্চি (1809001 ) গ্রভীতির নাম করা যায়। 

আলো কত রাজারা নানাবধ সংস্কারের প্রবর্তন কারলেও কোন প্রকার মৌলিক 
সংস্কার কাঁরতে বিরত থাকেন। পুরাতন ক্ষর়প্রাপ্ত সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টাইয়া, 

সামন্ততন্লকে হঠাইয়া নৃতন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্নের কোন 
টা শৈরতত্রের চেষ্টা আলোকিত রাজারা করেন নাই। তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য 

ছিল ক্ষয়ধরা রাজশান্তকে দঢ় করা । লেফেরের (7:66 ) 

মতে কেন্দ্রীভূত শাসন, দক্ষ কর্মচারী, সংঘক্ষণ-পন্থী অর্থনীতির মাধ্যমে অলোকিত 

রাজারা নিজেদের ক্ষমতাকে গ্ছাইয়া দৃঢ় করেন ।* আলোকিত শাসন ছিল আসলে 
স্বৈরাচারী রাজতন্রকে চ্ছায়ী ও জনাপ্রয় কারবার একি উপায় মাঘ। ইহাতে আলোক 

ভাপেক্ষা স্বৈরাচারের ভাগ ছিল অনেক বেশী । একমান্র আশ্ট্রয়ার তায় ষোসেফ 
ছিলেন ইহার ব্যাতক্রম | প্রাশয়ার ফ্রেডারিক ও রাশিয়ার ক্যাথারণ তৃতীয় শ্রেণণ বা 
সাধারণ লোকের উন্নাতি বিধানের কোন চেম্টা না কারয্না অভিজাতদেক্ছই শাগন ক্ষমতার 

অংশীদার করেন। আলোকিত স্বৈরতন্পের সফলতা, রাজার ব্যান্তিগত প্রচেম্টার উপর 

ধনভরশশীল 'ছিল। আলো কত রাজার মৃত্যুর পর উপব্যন্ত উতন্তরাধকারীর অভাবে 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার সংস্কারগুলি লোপ পাইত। ফলে আলোকিত স্বৈরতন্বের 
বারা ইওরোপে শাসন বা সমাজ ব্যবস্থার কোন মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটিম্নাছিল ইহা মনে 
করা যায় না। সামন্ত প্রথা, ভামদাস প্রথা প্রভৃতি সামাজিক অন্যায়ের কোন প্রাতকার 

ট্হার দ্বারা হয় নাই। 
আলোকিত স্বৈরতন্ত্ প্রচলিত থাকলেও ইওরোপায় রাজারা প্রাতানধি সভা প্রবর্তন 

করেন নাই। ফ্রান্সে ১৬১3 খ্রীঃ হইতে জাতীয় সভা বা স্টেটস ঞ্জেনায়েলের আঁধবেশন 

1)610)18--105 ঘ9008 58৪০1০6০308 774, 

আলোকিত 
গ্েরতস্থবা 
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স্থাপিত রাখা হয়। 'বিচায়সভাগুলিও রাজাদের হাতের ক্রীড়নক ছিল। ফ্লেডারিক দি 
গ্রেট প্রভৃতি রাজা আলোকিত দর্শনের পাঠক হইলেও মধ্যঘূগীয় সামস্ততন্্কে ভাঁঙবার 
জন্য চেষ্টা করেন নাই। 

শাহমাভিল্রু আসজ্স্া। (80০181 ০০78018101 ) £ অন্টাদশ শতকে ইওরোপণর 
সমাজ প্রধানতঃ তিনাট শ্রেণীতে 'বিভন্ত 'ছিল-_যথা যাজক শ্রেণী, আভঙ্জাত শ্রেণী এবং 

সাধারণ শ্রেণী--প্রাত শ্রেণীকে (25005) এস্টেট বলা হইত। 
যাজক ও আভজাত শ্রেণী ছিল যথাক্রমে প্রথম ও "দ্বিতীয় এজ্টেট। 

সাধারণ লোকেরা ছিল 7017 89680 বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তভূন্ত । যেহেতু মধ্য 
যুগ হইতে ভাঁমকেই সম্পদের প্রধান উৎস বাঁলয়া মনে করা হইত, সেইহেতু ভামর 
মালিকানাই সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের চাবিকাঠি ছিল। যাজক ও আভজাত সম্প্রদায় 
ভূমির মালিকানা ও নানা সযোগ-সহাবিধা ভোগ কারিত। যাজকেয়া শিক্ষা, দরিদ্র সেবা, 
জন্ম-মৃত্যুর হসাব রাখা, 'ববাহ দেওয়া, উপাসনা প্রভাতির দায়ত্ব বছন করিত। 
গীর্জীর অধানে ভূসম্পান্ত হইতে গীর্জার প্রচুর আয় হইত। এছাড়া গীর্জা টাইদ বা 
ধর্মকর হইতে বহ্ অর্থ পাইত। হ্নৃত্যু-কর, প্রার্থনা-কর বা পিটারের পেনী, বিবাহ 
নথীবদ্ধ করার দরুণ কর প্রভাতি গীর্জা পাইত। উচ্চ যাজক যথা বিশপ শ্রেণা ছিল 
সাধারণতঃ অভিজাত পারবারের লোক । গাঁজার জামদারীর আয়, গণর্জার বাঁভব 
কর তাহারা ভোগ করিত। সমাজে ইহাদের দারুণ প্রাতপান্ত ছিল। ইহারা শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠানগুলি নিয়ন্লণ কারত এবং শাসন কার্যে অংশ লইত। 

আভজাত শ্রেণী ছিল ইওরোপের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ও স্যাবধাভোগা শ্রেণী । 

মধ্যষুগে সামন্ততন্ত্ের উদ্ভবের ফলে আভজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। আভজাতরা ভূমি 
গ কৃষকদের উপর বহু আঁধকার ভোগ করিত। ইহারা 

বংশানুক্র মিকভাবে ভূমির উপর আঁধকার ভোগ করিত । আভঙ্জাত 
শ্রেণী সরকারকে কর দেগুয়ার ব্যাপারে বহু ছাড় ও সুবিধা ভোগ কারত। যাহাতে 
আভঙ্গাত বংশের জমিদারী সন্তানদের মধ্যে ভাগ না হইয়া যায় এজন্য এজ ০? 
[11700850100 বা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধকারণ আইন দ্বারা পিতার জমিদারীতে 
একমান্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তপাধিকার দেওয়া হইত। আভজাতদের প্রধান চিহ ছিল বংশ 
কোলিন্যা। তাহারা নিজ সমাজ ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের সাহত [ববাহ সম্পক* স্থাপন 
কারত না। তাহারা নিজ বংশমধাদা সম্পকে" অত্যন্ত সচ্তেন ছিল । ফ্লান্স ও ইংলণ্ড 

ছাড়া ইওরোপেক্স অন্যান্য দেশে আভজাতদের নাম সরকারের তালিকা বধ্ধ (758150516) 
করা হইত। আঁভিজাতরা কায়িক পারশ্রমকে খুবই ঘৃণা করিত। তৃতাঁয় শ্রেণণ বা থার্ড 
এস্টেট কায়িক শ্রমেপ্ন দ্বারা জীবিকা অন করার জন্য তাহাদের ইহারা ঘ্ণা করিত।১ 
আঁভঙ্গাত শ্রেণী তাহাদের আঁধকার ও মর্ধাদা সযত্বে রক্ষা করিত। তাহারা কৃষক ও 
ভামদাসদের নিকট নানাপ্রকার সামন্ত কর পাইত। ম্যানর প্রথা বা থামার প্রথার ফলে 
আঁভজাতরা ম্যানর হইতে নানাভাবে অর্থ পাইত। এছাড়া আহারা রাজার সভাসদ, 
১৩৩০ 

»:১০:18180578---5, £&ঘ, 

যাজক শ্রেণী 

অতিঙ্গাত শ্রেণী 
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সেনাপাত. উচ্চ কমচারণ হিসাবে কাজ করিবার একচেটিয়া আঁধকার ভোগ কারত। 

ইহারা যংদ্ধাবগ্রহ, শাসনকার্য প্রভীতির কাজে রাজার সহায়তা কারিত। মোট কথা, 
অন্টাদশ শতক ছিল ইওরোপে অভিজাত বা সামন্ত শ্রেণীর প্রাধকারের যুগ । 

ইংলসণ্ড ছিল উপরোত্ত নিয়মের একমান্ বাতিক্রম । ইংলণ্ডে বাবসায়-বাণিজ। দ্বারা 
বহ; লোক লক্ষমীর প্রসাদ লাভ করিত। ফলে ইংলণ্ডের অভিজাতরাও ব্যবসায়-বাণিজ্য 

কারত। বুয়া শ্রেণী অর্থ উপার্জন করিয়া আভজাতদের 
ইলগেরসমাজ ব্যব্ ন্যায় ক্ষমতা ও মধণদা ভোগ কাঁরত | 'ছিতায়তঃ, ইওরোপে আঁভজাত 

শ্রেণী জমি ভোগ কাঁরলেও, নাধ্য হারে কর দেওয়ার দায়ত্ব এড়াইয়া যাইত । কিন্তু 
ইংলপ্ডে সকল শ্রেণীর উপর সমানভাবে কর ধার্য করা হইত। তৃতীয়তঃ, ইংলন্ডে 
11010990176 বা জমি ঘিরবার প্রথার চলন হইলে ন্যানর প্রথা অবলংগ্ত হয়। 

তৃতীয় শ্রেণী বা 11110 83690 বালতে বাকী সকল লোককে বূঝাইত । ধন 
বুর্জোয়া থা শিল্পপাঁতি, ব্যাঙ্ক মালিক প্রভৃতির কাণ্চন কোলিন্য থাকলেও, জন্ম 
তৃতীয় শ্রেণীর সগঠদ ; কৌলিন্যের অভাবে তৃতীয় শ্রেণীভুন্ত ছিল! ফরাসী দেশে ধনী 
কৃষক বৃজোয়াদের নাম ছিল 1,800 ০০০৫৪৩০19 বা হটে বুজেশয়া। 

বাদ্ধজ্রীব ও চাকুরীজশীব সম্প্রদায় যথা, শিক্ষক, আইনজাঁবি, সাধারণ কর্মচারী 
প্রভীতও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তভূন্ত ছিল। ইহাদের মধ্যবিত্ত বা পাত বহজ্োয়া বলা 
হইত। ইহারাও কারক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত না। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে 
সংখ্যাগারম্ঠ ছিল কৃষকেরা । কৃষকশ্রেণী দুই ভাগে বিভন্ত ছিল, যথাঃ স্বাধীন কৃষক ও 
ভূমিদাস। ভুঁমদাস শ্রেণী মালিককে 'বাভন্ব কর দিয়া, যাজককে ধর্ম কর দিয্না, 
মালিকের জাঁমতে বেগ্ার খাঁিয়া অত্যন্ত দুদ'শার মধ্যে দিন কাটাইত। তাহাদের 
ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনোতিক আঁধকার ছুই ছিল না। রাশিয়া ও আষ্টিয়ায় ভূমিদাস 
প্রথা ছিল সর্বাপেক্ষা কঠোর । ইংলণ্ডে ভূমিদাস প্রথা ছিল না। কৃষক শ্রেণাই ছিল 
সমাজের সম্পদে উৎপাদনকারণ । কিন্তু অভিজাত বুর্জোয়া ও শহরবাসীরা ইহাদের 
নীচু চক্ষে দেখিত।১ তাহারা মনে কারিত ঘে কৃষকেরা হইল নিরক্ষর কুৎসিত শ্রেণী। 
ইহারা জমি চাষ করিতে, কর 'দিতে ও উচ্চশ্রেখীর সেবা কারতে সূন্ট হইয়াছে । নিরক্ষর 
কৃষকদের জীবন ছিল শোধিত: করভারে জজশারত এবং আঁভজাতদের ছারা 'নির্যাতিত। 

অন্টাদশ শতকে ইওরোপে মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণীর 
প্রভাব ইওরোপের সকল দেশে সমান ছিল না। ইংলণ্ডে ব্যবসাগ্-বাপিজ্য এবং 1শজ্পের 

বিস্তারের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। 
রা বামধ্যাব্ত শশিকষপ-বিপ্রব এবং শহরের সংখ্যা বাঁড়ার ফলে ইংলশ্ডের 

তার্থনীতিতে বুজোয়াদের প্রাধান্য লাভ সম্ভব হয়। ফ্রান্সে 
এই সময়ে বৃঙ্জোয়াদের প্রাধান্য ছিল না। সামন্তপ্রথার ফলে ফ্রান্সে আভজজাতদের 
একচেটিয়া আঁধকার ছিল। আঁভজাতশ্রেণী জন্মকৌলন্যের জোরে সকল কিছুই 
আঁধকার কারত। বুর্জোয়া শ্রেণী অথকোৌলন্যে বলীয়ান হইলেও সমাজে তাহাদের 

১, 1098160519--5, 5৬ 



ফরাসণ বিপ্লবের প্রাককালে ইওরোপ টে 

প্রভাব-প্রাতপাশ্ত ছিল না। পূব ইওরোগে বংর্জোয়াদের সংখ্যা ছিল নাম-মান্র । 

অন্তঃশনতক, বৈষম্যমূলক কর ব্যবন্থা, ব্যবসায়-বাণিজোোর প্রতি সরকারা উদাসীনতা 
বৃঙ্গোয়া শ্রেণীকে সামন্ত শাসনের প্রতি বিরুপ করিয়া তুলে । বুজ্জোয়াদের মধ্যে 
ছিল শাক্ষত, ব্াদ্ধজীব শ্রেণী । ইহারা পন্রাতনতন্রের প্রাত শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে । 

এছাড়া গ্রামে ও শহরে একশ্রেণীর ভূমিহীন দিন মজুর ও শ্রামক ছিল । ইহাদের 
বাসগৃহ বা চাষের জাঁম বলিতে কিছুই ছিল না। ইহারা অপরের জমিতে দিন মজুর 

থাটিত। শহরে আসিয়া ইহারা কারখানার কাজ বা গৃহভূত্ের 
কাজ কাঁরত। আঁভজাতরা এই সর্বহারা শ্রীমক শ্রেণীকে সমাজের 

নিম শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিত।৯ এছাড়া ভিক্ষুক ও উপজাীবকা- 

হশন লোকও এই গে দেখা যাইত । ফ্লামসের জনসংখ্যার ₹ অংশ 'ছিল এই উপজীবকা- 
হন লোক । বিপ্রবের সময় ইহারাই প্যারিসের জনতায় (7১21151811 101০ ) যোগ দিয়া 
ধবংসকারণ মুত ধানপণ করে। ইহাদের নাম হয় সাকুলেং (5811500106655 )। 

অর্থ ১নর্তিশ্চ অঅনস্া। (12907007010 60177016105) )৪ অন্টাদশ শতকে 

ইওরোপের অর্থনশাত একাট পারবর্নমুখা। অবস্থায় উপনগত হয় । মধ্যযুগের শেষ 
দিক হইতে কৃষির পাশাপাশি শিল্প, বাণিজ্য ও উপানবেশ বৃদ্ধি 

কি পাইতেছিল। যাঁদও অত্টাদশ শতকে কাঁষই ছিল অথনশীতর প্রধান 
ভিত্ত, তবুও শিজ্প, বাণিজ্য ও মূলধন নিয্নমিতভাবে বাড়িয়া পুরাতন সমাজের চারে 
পারবর্তনের সূচনা করে। অর্থনীতিতে কীষর 'ছিল অগ্রাঁধকার । সমাজে নর্ধাদা 
লাভের প্রধান উপায় ছিল ভুসম্পর্তর মালিকানা । এমন কি বাঁণকেরা ভাল অর্থ 
রোজকার কারবার পর সেই অর্থে জাম নিয়া জামর মালকানাকে তাহাদের আয় ও 
সম্মান লাভের পথ মনে কারিত । বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদের ব্যবস্থা তেমন ছিল 
ন্বা। দাঁরদ্রু ও নিরক্ষর কৃষকেরা ইহা বুঝিত না। লেফেভরের মতে কৃষকেরা সুবৃজ্টি 
ও প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর কাঁরয়া কঁষকা করিত। প্রাকাতিক বিপষ় ঘাঁটলে 
কৃষকের দুঃথ-কম্টের সীমা থাঁকিত না। জাঁমগ্াীলকে পালাক্রমে আবাদ করিয়া তাহার 
উর্বরতা বাড়াইবার ব্যবস্থার বিশেষ প্রচলন ছিল না। কেবলমাত্র ফ্ষ্যাণ্ডার্স 
( চ1200519 ) অণুলে উন্নত প্রথায় কাঁষর প্রচলন লক্ষ্য করা যায় ।২ 

মার্কাণ্টাইল মতবাদ বা সংরক্ষণবাদ অনুযায়ণ খাদ্যশস্য বাহিরে রপ্তানি করা 'নাষদ্ধ 
ছিল। খাদ্যশস্য রপ্তানি ও অবাধ বিক্রয় নাষদ্ধ থাকার জন্য খাদ্যদ্বব্যের নাধ্য দাম 

পাওয়া যাইত না। কৃষকেরা উদ্ৃত্ত খাদ্য বিক্রয় কাঁয়া ন্যাধ্য 
কবির উন্নতির বাধা! 

দাম পাইত না। সরকার এবং লোকে মনে করিত যে খাদ্য 
চালান 'দিলে দেশে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিবে । এজন্য সরকার খাদ্য চালান 'নাষম্ধ কাঁরয়া 

দেয়। কৃষক নিজ পার্বান্লের প্রয়োজন, সরকার? খাজনা মিটাইবার জন্যই উৎপাদন 
কারত। ফলে কাঁষর উা্যতি ঘটাইয়া আঁধক ফলনের কোন চেম্টা দেখা যাইত না। 
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& ইঞ্জরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

বাণিজ্যের ক্ষেতে সংযক্ষণবাদ বা মাকাণ্টাইলবাদের ( 71910911611191 ) প্রাধান্য 

দেওয়া হইত। আলোকিত রাজারা ছিলেন মাকণণ্টাইলবাদের ঘোর সমর্থক । জর 
. এ্যাইনের মতে, “মাকর্টাইলবাদ ছিল আলোকিত স্ৈরতন্মের 

বাহার অনুরূপ বা অনুপুরক মতবাদ (17121081101119) ৮185 0০ 

90011012010 2109819611৩ ০1 [51011811661060 690061517) । মাকণণ্টাইলবাদায়া বিশ্বাস 
কারত যে, পৃথিবীতে সম্পদের পারমাণ সীঙ্গিত। সুতরাং বিদেশী মাল অবাধে 
আমদানি কারলে বা খাদ্যদ্রব্য অবাধে রপ্তানি করিলে সম্পদ ক্ষয় পাইবে । এজন্য 

মাকাশ্টাইলবাদ অনুসারে দেশের শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বাড়াইয়া আমদানী কমাইবার 
চেষ্টা করা হইত। যাহাতে [বিদেশ মাল বেশ আমদানগ না হয় সেজন্য আমদানণ 
মালের উপর আমদানী শহঙ্ক বাড়ান হইত ॥ ইহার ফলে অন্যান্য দেশের সাহত অবাধ 
বাণিজ্য চলিত না। মাক্ণাণ্টাইলবাদের ফলে দেশের শিল্প বৈদেশিক প্রাতদ্বন্দিতার 
হাত হইতে রক্ষা পাইত । কিন্তু শিল্প সংরক্ষণ নীতি লইবার ফলে এক দেশের সহিত 
অন্য দেশের বাণিজ্য ব্যাহত হইত। প্রাত দেশ চেছ্টা করিত অন্য দেশে তাহার মাল বিক্রয় 
বাড়াইতে এবং অন্য দেশ হইতে মাল আমদানশ কমাইতে। ইহার ফলে আন্তজাতিক 
বিরোধ বাঁড়ত, বাণিজ্যের ক্ষাত হইত। 

মাকন্টাইলবাদ বা সংরক্ষণবাদের বিরুদ্ধে 'ফার্জিওক্রযাট (0095100:85 ) নামক 
অর্থনীতাবদরা তীব্র প্রতিবাদ জানায় । অবাধ বাণিজ্যবাদীরা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা 

করে যে বিশ্বের সম্পদের সীমা নাই। বতই খাদ্য ও 'শিল্পবস্তুর 
টিরানা। উৎপাদন বাঁড়বে ততই সম্পদ বাঁড়বে। এজন্য তাহারা শিল্প ও 

বাণিজ্যের উপর রাম্ট্রীয় গনয়ন্ণ লোপ এবং 'বাঁভন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের দাবণ 
জানায় । মার্কান্টাইলবাদ জনিত সংরক্ষণ নীতির ফলে বাণজ্ো মন্দা এবং দারিদ্র 
বাঁড়তেছে ইহা বুঝাইবার জন্য তাহারা চেঘ্টা করে। অম্টাদশ শতকের শেষদিকে 
ফিঁজওক্ল্যাটদের তব সমালোচনার ফলে সংরক্ষণবাদের তীব্রতা কিছুটা কমির়া যায়। 
তবুও ইওরোপাঁয় শাসকদের চিন্তা মার্কাইশ্টাইলবাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুন্ত 
হয় নাই। 

মার্কাণ্টাইলবাদের বাধা সত্বেও অন্টাদশ শতকে ইগুরোপের বাভন্ন দেশের মধ্যে এবং 
প্রাতিদেশের সাঁহত কিছু পরিমাণ বাণিজ্য চলিত। এই যুগে নদগহীলয় ভাল নাব্যতা 

ছিল না এবং ক্যানালের সংখ্যা ছিল সখীমত। এজন্য স্থলপথে ও 

ইওরোপীয় বাণিঞ্চ সমুদ্রপথে বাণিজ্য চাঁলত। ফ্রান্স) ইংলশ্ড ও হল্যাশ্ডের 
রাজপথগুলি মেরামত করিয়া যোগাযোগ ব্যবন্থা বাড়ানো হয়। অন্য দেশগীলর ভাল 
রাস্তাঘাট ছিল না। ফলে মাল চলাচলে বিদ্ন ঘাঁটিত। সমনদ্রুপথে মাল পাঁরবনে ইংলণড 
প্রাধান্য ভোগ করিত ।১ 

অন্টাদশ শতকে ইওরোপের সামুদ্রিক দেশগুলি উপনিবেশের সাহত বাণিজ্য স্থাপনের 
জন্য চেষ্টা চালায়। ইংলপ্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন এবিষয়ে বিশেষ কাতি্ব দেখায়। 

১০ 1016--12, 20, 



ফরাসী বিপ্লবের প্রাকালে ইওরোপ ৫ 

ভারত ও উত্তর আমেরিকার উপাঁনবেশ দখল লইয়া ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে 
১০৪০---৬৩ প্রাঃ পর্যন্ত দণর্ঘ যুদ্ধ-ধিগ্রহ দেখা দেয় । উপাঁনবেশের 
বাজারে মাল বিক্লয় করিয়া ইওরোপের সামহীদ্রক ও বাণাজ্যক 

জাতগুি প্রভূত সম্পদ বাড়ায়। ১৭৮৯ গ্রণঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রা্কালে ফ্রান্স ও 
ইংল্ডের শতকরা ৮০ ভাগ বাণিজা উপানবেশের সহত চঙ্সিত।১ উপানবেশগ-লিকে 
লানাভাবে শোষণ করিয়া বাঁণক জাতিগাল শ্রীবদ্ধি করে৷ 

তাছাড়া দক্ষিণ জামোরিকা। বিশেষতঃ মোক্সিকোর সোনা ও রুপার খাঁন হইতে 
ইওরোপের বাজারে প্রভূত সোনা ও রুপার আমদানধ হয়। 

অন্টাদশ শতকে দক্ষিণ আমোঁরকা হইতে ৫৭,০০০ মৌদ্রক টন রূপা 
ও ১৯০০ মো্রক টন সোনা আমদানণ হয় । ১৭৬০ শ্রীঃ পর এই আমদানগর পাঁরমাণ 
বাঁড়গ্লা বায়। 

উপাঁনবেশের সম্পদ ও দাক্ষণ আমেরিকার সোনা-র্পা আমদানীর ফলে ইওরোপের 
এক শ্রেণীর বাঁণকের হাতে প্রভূত অর্থ সম্পদ জমা হয় । ইহারা মূলধন বা ক্যাঁপটালিম্ট 

( ০9162115) শ্রেণীতে পারণত হয়। এই শ্রেণী তাহাদের 
উদ্ধত্ত অর্থ সরকারকে সুদে ধার দিত। বাকণ অর্থ শিজ্পে ও 

ব্যাঞ্কে লগ্লী কারিত। ইহাদের মঃলধনের সাহায্যে লণ্ডনের বেয়ারিং (38115 ), 
আমন্টারডামের হোপ (17০), ফ্রান্সের সুইস (9153) ব্যাক প্রভাতি বিখ্যাত 
ব্যা্কগুলি চাল: হয়। 

উপনিবেশের সম্পদ ও দাক্ষণ আফ্রিকার সোনা-র্পার বাট আমদানশর ফলে 
মুদ্রাম্ফীতি দেখা দেয়। এছাড়া জনসংখ্যা বাড়ায় জানিসপত্রের চাহিদা বাড়ে। এজন্য 

'জানসপন্রের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে। রুটি ও অন্যান্য জানিষের 
ুলযস্মীতি দাম সাধারণ দারিদ্র লোকের ক্রয় সীমার উপর চাঁলিয়া যায় । ১৭৮৯ 

শ্রীঃ পর থাদ্যদ্রবোর দাম শতকরা ৬$% বাড়ে ।২ কিন্তু সাধারণ লোকের মজরণ বা 
গায় সেই অনুপাতে বাড়ে নাই । একশ্রেণীর লোকের হাতে সম্পদ ও অথ জমা হয়। 
অপরদিকে বহু দরিদ্রলোক আরও দরিদ্র হইতে থাকে। 

মূলধন গ উপনিবেশের বাজার বাড়বার ফলে শিজ্পে ধীরে ধরে উৎপাদন বাড়তে 
থাকে। ইংলশ্ডে শিল্প-বপ্রবের ফলে উৎপাদনে বৈপ্লাবক পাঁরবততন ঘটে (বিশদ 
বিবরণ পরে দেখ )। ফ্রান্স, ছল্যাণ্ড, জার্মানণীতেও শিল্প কমে পরিবত'ন ঘাঁটিতে থাকে। 
মালের চাহিদা মিটাইবার জন্য বড় আকারের কারখানা গঠিত হয়। সুতা বল্ররের 
উৎপাদনের ক্ষেপে এই পাঁরবর্তম 'বিশেষভাবে দেখা যায়। কারখানায় কাজের জন্য 
বাড়াত মজরের দরকার হওয়ায় নার ও িশুদেরও কাজে লাগান হয় 1৩ 

মোটকথা অন্টাদশ শতকে কৃষির কথা বাদ দিলে শিজ্পে-বাণিজ্ো পাঁরবঙ'নের হাওয়া 

উপনিবেশের বাজার 

দক্ষিণ জামেরিকা 

মূলধনী শ্রেণী 

ও 1৮86---15 99. 

২, 108516 1170010800--710:009 517706 1ব80019600, 

ডঃ 1916--, 88, 



৮ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেথা 

দেখা যায়। বুয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এই পারবত'নের অগ্রদত। এই 

পরিবর্তনের চাপে পুরাতন কৃঁষকোন্দ্রুক সামন্ততান্লিক অর্থনগাতির ধ্বংসের পথ 
পারজ্কার হয় । ফরাসণ বিপ্লব ছিল তাহারই প্রকাশ মান । 

৬ ০০-০স জও ৩০৪৪- স্পক্জদ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

জীনদীপ্তি (52115160750) 

পণদশ ও ষোড়শ শ্রতকের রেনেসাঁস বা জাগাঁতি আন্দোলনের ফলে মপ্যযূগীর 
কুসংস্কার ও অন্ধ-বি*বাসের পরিবতে য্যান্ত ঘারা লোকে সবকিছু? ?বচার কারতে শিখে। 

সপ্তদশ শতকে রেনেগাস প্রভাবিত জ্ঞানের জারও বিকাশ ঘটে। 
বিজ্ঞান, দশ'নের ক্ষেত্রে নূৃতনকে জানিধার আগ্রহ দেখা দেয়। 

অন্টাদশ শতকে রেনেসাসজাত যস্তিবাদ ইওরোপের চিন্তাধারাকে 
পুরোপুরি আধকার করে । এই যুগে প্রকাতি বিজ্ঞান, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবন্থা 

সকল ক্ষেত্রেই মানুব যুক্তিবাদ প্রয়োগ করিয়া প্রচলিত বাবস্থার সত্যাসত্য যাচাই করে। 
ফলে অন্টাদশ শতককে জ্ঞানদীপস্তির যুগ (48০ ০0? 811116005077600) বলা হইয়া 

থাকে । জনৈক ফরাস্ন দার্শীনকের মতে অন্টাদশ শতক ছিল 916০16 ৫০ 12 10101070 

( সি্্যাকল দ্য লা ল:ময়্যার ) অথাৎ আলোকিত শতাব্দী । এই শতাব্দীর মানুষের 
িকট যুত্তি এবং বদ্ধই ছল শ্রেষ্ঠ । এই বযাম্ধ বা ব্যাস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞানের নানা 
ক্ষেত্রে বিকশিত হইলেও ইহার মধ্যে কয়েকাঁট সাধারণ দিক ছিল $ যথা, (১) প্রকৃতির 
রহসাকে য্যান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা করা । দৈব বা আত প্রাকৃতকে অস্বীকার 
করা। (২) মানুষের আভজ্ঞতাকে যযান্ত হারা প্রমাণ করা। (৩) দাশশীনক 
ইম্যানংয়েল কাণ্টের মত অন:সারে প্রকৃতি যাঁদ নিয়ম (7.৪) মানিয়া চলে তবে রাস্টর 
€ সমাজের শাসনের জনা নিয়মের বা 7.৪-এর চ্ছান থাকিবে । দারশানকের কাজ হইল 

এই নিয্মকে আবিজ্কার করা । (8) বুন্তবাদকে ধমের উপরে হ্থান দান করা। 
(৫) সামাজক প্রথা ও ধর্ম বিশ্বাসকে যশুশ্তর ছ্বায়া বাচাই করিয়া গ্রহণ করা। মোট 
কথা অন্টাদশ শতকের চিন্তাক্ষেত্ত্ে [২৪000811519 বা যযান্তবাদের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা 
যায় । যুন্তবাদ হইতে আসে মানবতাবাদ বা হিউম্যানিজম ( হন 91021119]) ) | সমাজের 
সকল 'কিছুই মানষের মঙ্গলের জন্য এই চিন্তাধারা ছিল মানবতাবাদের মূল কথা । 
রাষ্ট্র মানবের মঙ্গলের জন্যই গঠত 1 জ্ঞানদশীগ্তর ইহাই ছিল মূল কথা । 

অন্টাদশ শতকের বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের ফিলজফ (791110901) ) বা দার্শানক 
বালয়া আভাহত করা হয়। ফিলজফ বাদার্শানকরা বুদ্ধি বা 
যান্ত ছাড়া আর কোন 'িছ?কে "্বীকার কাঁরতেন না। পর্যবেক্ষণ, 
পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা তাঁহারা সত্য নিণয়ের চেম্টা করিতেন । 

কোন পূবনার্দন্ট সিদ্ধান্তকে তাঁহারা বিনা পরীক্ষায় স্বীকার করিতেন না। 

জ্ঞানদী প্রি কাহাকে 

খলে 

ফিলজফ না দ্বার্শনিক 
সমাজ চেন! 



ত্ঞানদশীপ্তি ১ 

এতিহাসিক 'ফিশারের মতে, “এই যুগের চিন্তাঁব্দদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে 
সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহাদের মতবাদকে তাঁহারা কাজে লাগান” (4 1520105 
£62015 01 005 11009561772176 01 00001) 9195 15 2001৩ 00190911 101" 116 

19551701860 01 0) 9০০1515 )1১ সূতরাং ফিলজফ বা দাশশীনকেরা ধম, রাস্ট্রের 
উৎপাত, রাজার আঁধকার, অর্থনগাঁত, মানব আঁধকার প্রভাতি বিভিন্ন 'বিষয়ে তাঁহাদের 
বিশ্লেষণ ও যুক্তিগুল প্রয়োগ করেন । ইহার ফলে অন্টাদশ শতকের প্রচলিত সমাজ ও 
রাষ্ট্র ব্যবস্থার বহ শ্রুঁটি ধরা পড়ে । 'ফিলজফ বা দাশশীনকদের মতবাদে প্রভাবিত হইয়া 

লোকে পুরাতন বাবস্থার প্রাত আশ্ছা হারাইয়া ফেলে । এইভাবে দাশশনকেরা বিপ্রবের 

ক্ষেত্র রচনা করেন? পবপ্রব হইল আলোকের সন্তান” (7২০৬০176101) 15 015 01110 
01 1211161)1510119116 ) 1 

অন্টাদশ শতকের জ্ঞানদশীগ্ত বা বাদ্ধ বিভাসান প্রভাব প্রধানতঃ নাগরিক বুজেশয়া 

শ্রেণীর মধো বাপ্কভ!বে দেখা 'গিয়াছল । বংজেণয়া শ্রেণীর নৃতনকে গ্রহণ কারবার 
ক্ষমতা তাহাদের দাশশীনক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাহারা 
বুঝিতে পারে ষে এই য্ীন্তবাদী বা বাঁদ্ধ গবভাদিত দর্শনের 
সাহায্যে তাঁছারা সমাজের পুরাতন ব্যবস্থাকে লোপ করিতে 

পারবে । আইনজীব, শিক্ষক, চাকুরিয়া, বাঁণক প্রভাতি ছিল নব দার্শীনকের 
পূচ্ঠপোষক। কোন কোন রাজা নব দর্শনের প্রতি অন:রন্ত হইয়া ইহায় চচ্চা করেন। 
গ্রাশিয়ার ফ্রেডারক 'দি গ্রেট, লাষ্টয়ার দ্বিতীয় যোসেফ, রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিন 
ছিলেন এই কারণে আলোকিত রাঙ্না বা [01011610057 100118101) | 

আলোকিত দর্শন বা বাদ্ধ-বিভাসাকে 'তিনাট পর্বে ভাগ করা যায়, বথা--১৭১৫- 

১৭৫০ ; ১৭৫০--১৭৭৪ ; ১৭৭৪--১৭৮৯ শ্রণঃ। প্রথম পর্বে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রবাট" 
বয়েলের মানবদেহে রন্ত সপ্চালন তত্তব, স্যার আইজ্যাক নিউটনের 
মাধ্যাকর্ষণ তন্তৰ বিশেষ খ্যাতি পায় ('বিশদ বিবরণ পরে দুষ্টব্য )। 

এছাড়া ফেনেলন, হেলাভাঁটয়াস প্রভীত দাশশীনকেরা তাঁহাদের মতবাদের জন্য খ্যাতি 
পান। ইংলশ্ডের দাশশনক জন লক (101) 7:০০] ) ইহার আগে তাঁহার সামাঁজক 
চান্ত তত্তব (9০০18 0008011১019 ) প্রচার করেন। কের বন্তব্য এই ছিল যে, 
মানুষ যে সমাজে বাস কাঁরত, সেই সমাজে তাহাদের কতকগুলি বিশেষ আঁধিকার রক্ষার 
জন্য এবং তাহাদের অবন্থার উন্নাতর জন্য শাসনের আধকার শাসক বা রাজাকে দান 
করে। লক ইহাই প্রাতপন্ন করেন যে রাজা ঈশ্বরের আদেশের বলে রাজত্ব করেন না। 
তিনি সামাঞ্জিক চুন্তর দ্বারা যে আঁধকার পাইয়াছেন তাহার বলেই রাজত্ব কাঁররতে 
অধিকার । লকের মতবাদ ফ্রান্সের 'চিন্তাবদদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রথম 
পরের দার্শনকদের মধ্যে সব্বপ্রধাম ছিলেন মন্তেক্ক্য । তাঁহার “আইনের মম” 
(99171 0£ 1.9 ) নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রতত্রের ব্যাখ্যা বিশেষ খ্যাতি পায় । এই যুগের 
দার্শীনকয়া প্রচালত ক্যার্থালক ধর্মের আলো ফিকতা এবং ধমীঁয় অসাহুঞ্তাকে আক্রমণ 

১, ম্285৩- 1০ ০৫ চ00:006, 7769৭, 

বুর্জোয়! শ্রেণীর উপর 
জ্ঞানঘীপ্তির প্রভাব 

জ্ঞানদীপ্তি £ প্রথম পর্ব 



১০ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

করেন। এই ষুগে সমাজের অগ্রগতি ধমে'র দ্বারা 'নিয়ন্পিত হইত । সুতরাং রক্ষণশীল 
লোকেরা ধমেয় নামে প্রগাতিকে বাধা দিত। দারশ্শীনকেরা ক্যাথালক ধমকে আক্রমণ 
করায় ক্যাথালক গীর্জার প্রভাব কমিতে থাকে । ইহার ফলে সমাজে স্বাধীন 'চন্তার 
বিকাশ ঘটে। 

দ্বিতায় পর্বে ১৭৪৮--১৭৭৪ খ্রীঃ জ্ঞানদীস্তির মহত্তম প্রকাশ ঘটে। ফরাস+ 
দার্শনিকরাই ছিলেন এই পর্বের প্রধান পুরোগহত। এই পবের দাশশনকেরা রাণ্ট, 

সমাজ ও অর্থনগাতর বিশ্লেষণে তাঁহাদের যান্তজাল প্রয়োগ 
হি করেন। এই শ্রেণীর দাশশনকদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন ভলতেয়ার 
(৯৬৯৪ - ১৭৭৮ প্রঃ )। তাঁহার বহু বিস্তৃত রচনাগুলির মধ্যে কাঁদিদ (0%00106 ), 
দাশশনক অভিধান (19106101121 [১0711099010 ) বিখ্যাত। ভলতেয়ার সামাজিক 
ন্যায়বিচার, ধর্ম সহিফু্ঠতা, স্বাধীন চন্তার পক্ষে য্যান্ত বস্তায় করেন । এছাড়া রুশো 
তাঁহার “সামাজিক চুন্তি” (5০০181 ০97080% ) মতবাদ প্রচার কাঁরয়া রাষ্ট্রের উৎপান্ত 
সম্পকে বৈপ্লাবক আদর্শ প্রচার করেন । রুশো ছিলেন দাশণশনককুলের মধ্যে পবাপেক্ষা 
মৌলিক এবং জগ্রগামী । এছাড়া দেনিস দিদেরো (১৭৬ প্রঃ ) বিশ্বকোষ বা 
এনসাইক্ো'পান্ডয়া রচনা করেন । এই গ্রন্থে দাশশীনকদের মৌলিক চন্তাগীল সৎকক্তিত 
হয় । এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লেখেন দার্শানক ডি” এলেমবার্ট (10 416109610) 1৯ 

দদেরো ও এলেমবার্ট আঁভজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকাপধ্কে এই গ্রন্থে তীর আক্ুমণ 

করেন । এছাড়া এই পর্বে 'ফিজিওক্রাট নামক অথ“নোতিক চিন্তাবদ-র়া কোয়েসনের 
( 35576% ) নেতৃত্বে মার্কাণ্টাইলবাদ ও সংরক্ষণবাদের তার সমালোচনা করেন (বিশদ 
[বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য )। জ্ঞানদখীপ্তর প্রথম পরবে মানবতাবাদের বা হউম্যানিজমেরও 

প্রসার ঘটে । বেকারিয়া (9৩০০৪119 ) নামে জনৈক ইটালীবাস্দ অধাপক দাণ্ডিত 

অপরাধাদের প্রাতি মানবতাময় আচরণের পক্ষে ধান্ত দেখান। এই সময় ইংলন্ডে 
কোয়েকার সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । ইহারা নিপীড়ন ও নির্ধযাতনমূলক প্রথাগুূলির 
বিরদ্ধে জনমত গঠন করেন । দাসপ্রথা ও দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ইহারা জনমত 
গঠিন করেন। 

তৃতীয় পর্বে ১৭৭৪-_-১৭৮৯ শ্রীঃ দার্খীনক বা ফিলজফদের চিন্তার বাস্তব প্রয়োগের 
চেষ্টা লক্ষা করা যায় । দার্শীনকদের আলোকিত মতবাদে প্রভ।বিত হইয়া ফ্রান্সে টুর্গেো 

(0180), মেকার ( ৩০1০০) প্রভাত মন্ত্রীরা মৌলিক সংস্কার 
ইভা গ (508০60121 1601] ) করার চেষ্টা করেন। দার্শনিকদের 

মতবাদগহলি জনসাধারণের নিকট পন্র-পান্নকা, সাল" (98102) বা আভাখানা এবং কাফে 
বা কাঁফখানার আলোচনার মাধ্যমে জনসমাঞ্জে ছড়াইয়া পড়ে। কণ্ডরসেট 
(০০০৫০0:9৩)২, রেনাল ( [২851191) প্রভাতি লেখকেরা দার্শানকদের মতবাদকে 
সহজভাবে লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করেন । 
পপর সপ পাস শশা শা শ স্পা রত ৪ পসীশ৯ পা সপ 

১, করাসী উচ্চারণ ঘেলেষবেয়ার | 

২, ফরাসী উচারগ করসে । 



ভ্কানদশীস্তি ১৯ 

জ্ঞানদণপ্তি বা আলোকিত দর্শনের প্রভাবে অন্টাদশ শতকের মানসিকতার পরিবর্তন 
ঘটে । প্রথমতঃ, ক্যাথালক গজ্ার সবাত্মক প্রভাবের 'বিরৃদ্ধে দার্শনিকদের সমালোচনার 
টি ফলে ক্যার্থালকতন্্ তাহার পুরাতন মর্ধাদা হারায়। শ্রীজ্টধ্মের 

আত্মনপীপড়ন ও পাপবোধ হইতে মানৃষকে ম্ত করিয়া এ্হিক 
জীবনকে ভালবাসার কথা দাশশনকেরা প্রচার করেন । পাপ ও ঈমবর সম্পর্কে লোকের 
ধারণা পারবাতত হয় । বুর্জোয়া শ্রেণন শ্রণভ্টীয় পাপবোধ ও বৈরাগ্য হইতে মস্ত হইয়া 
ভোগময় জীবনের আদশ' গ্রহণ করে । গীর্জার বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল আলোকিত দশনেয 
দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত । তাহারা পুরাতন কীঁষি অর্থনদাঁতকে ত্যাগ কারক্লা শিল্প- 
বাঁণজোর মাধ্যমে সমাজে সম্পদ সূষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, যাস্তবাদের প্রচারের ফলে 
মানের আত্মীবধ*বাস বাড়ে । লোকে বহঝিতে পারে যে প্রতি ব্যন্তর স্বাধীনতা ভোগ 
করার মোলিক আঁধকার আছে । কোন অন:গ্রহ বা দান না লইয়া ব্যন্তি নিজ মর্যাদা ও 
স্বাধীনতা লইন্না বাঁচবার আধকারপ। দিদেরো বলেন, “আমাদের শতাব্দীর প্রধান 

লক্ষণ হইল স্বাধীনতা” ।১ তৃতীয়তঃ, জ্ঞানদীস্তির ফলে ইওরোপাঁয় সমাজের পুরাতন 
গঠন ভাঙিয়া পড়ে । ট্র্যাঞ্ডিশন বা পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে দ্বার্শীনকরা যে যান্ত দেখান 
তাহার আলোকে লোকে স্বৈরতন্ম্, আভজাতদের বিশেষ আঁধকার, শ্রণম্টয় গণর্জার 
আচার প্রভীতি সম্পকে লোকের আম্ঘা ন্ট হয়। ফলে বিপ্লবী মানসিকতা সান্ট হয়। 
মাদেলার (118061167 ) মতে, “পুরাতনতশ্প্ের 'ভাত্ত ও প্রাণ ছিল পুরাতন প্রথার গ্রাত 
বিশ্বাস । নিয়ত সমালোচনার দ্বারা দার্শনিকেরা ইহাতে ফাটল সৃন্টি করেন।” 
(71198010101 1780 70661 0115 ৮61% 991 8110 [07700861910 017 210861 
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বিপ্লব ছিল আলোকেরই সন্তান । | 

আলোক্কিতভ হ্ঘৈল্পভজ্ঞ লা শউদাল্পনৈতিক্ বল্ল ভন্ঞর 
(19771157769060 10650011570 ) £ অন্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ ছিল ইওর়োপের 

রাজনৈতিক হীতহাসে এক বন্ধ্যা বুগ ॥ এই যূগে রাজনীতিতে কোন নূতন ভাবধারার 
প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় না। রাম্ট্রনেতাগণ এই যুগে কেবলমাত্র বাহুবলে রাজ্য জয় 
করাকেই কত'ব্য বাঁলয়া মনে করিতেন । এঁতিহাসিক হ্যাসাল এই যুগের অন্থকারময় 
রাজনীতির জনা মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, “১৭৬৩ শ্রীঃ ইওরোপ যেন ধীরে ধীরে এক 
অবক্ষয়েয় পথে চালতোছিল ।”৩ 

অন্টাদশ শতকের প্রকৃত অগ্রগাতর ক্ষেত্র ছিল বিজ্ঞান, দশ'ন, পাজনোতিক তত্তেবর 

ক্ষেত্রে জ্ঞানদশণ্তি বা বুদ্ধি বিভাসার প্রভাব। এই যুগের সম্মানের উত্তরায় 
ইতিহাসের দেব রাজনৈতিক নেতা অপেক্ষা চিন্তাবিদদের কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছেন । 
এজন্য অন্টাদশ শতককে আলোকিত শতাব্দী বা জ্ঞানদীপ্তির যুগ বলা হয়! 

১9068011000 12. 7. 07085 0৮, 

২, 00506217-- মা52201) 78650108100, 7, 6. 

৩, 1758881---138081106 ০:20দ62, 09১ 886. 
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জ্ঞানদীপ্তি বা ব্াম্ধ বিভাসার ফলে ধুগের মনণযা নিউটনের বিজ্ঞান তন্তব, দাশ্শীনক 
লক, ফেনেলন, মন্তেস্কার দাশ'নিক ও রাম্ট্ুতত্রেবর মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। প্রকাত 

বিজ্ঞানীরা অলৌকিক বা আত প্রাকৃতকে নস্যাৎ করিয়া বিজ্ঞান ও প্রমাণের সাহাষো 

প্রকৃতির রৃহসাগযালকে ব্যাখা করেন । যণীস্তবাদ ধায় গোঁড়াম বা অন্ববি*্বাসকে 
নস্যাৎ করিয়া প্রকৃত সত্য ম্থাপনে সাহায্য করে। দ্বাশণনকরা ইহা প্রচার করেন যে, 
কোন কিছুর ছারা যনুক্তি বা প্রমাণকে সনম্রাবদ্ধ করা যায় না। 

ক্রমে এক শ্রেণীর দাশণনকরা এই মত প্রচার ফরেন যে, সকল কর পশ্চাতে নিয়ম 
বা ষু্ত কাজ করে। প্রুকাতি শিংজই নিয়ম বা [এ মানিয়া চলে । লসৃতরাং মানব 
সমাজ ও রাণ্ট্র যাহা প্রকৃতির অধান তাহাও নিয়ম না 7.৪ মালিয়া চলতে বাধ্য । 
দাশনকের কাজ হইল সেই শিয়মকে খাঁজয়া বাহর করা । ইহার ফলে ইংরাজ 
দাশশীনক জন লক, ফরাসী দাশশনক মন্তেক্কুয প্রভৃতি রাস্ট্রের উৎপত্তি এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ম 
আবিজ্কারের জন্য তাঁহাদের গবেষণা € যৃত্ত প্রয়োগ করেন দাশণনকর। সাধারণভাবে 
এই মত প্রচার করেন যে, ঝাষ্ট্র মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য গ'ঠত হইয়াছে । রাম্ট্রের 
যান পারচালনা করেন অর্থাৎ রাজা তাঁহার যেমন আঁধকার আছে, সেই সঙ্গে তাঁহার 
কতব্যও রহিয়াছে । রাজাগণকে আধকার ভোগ করিতে হইলে এই সঙ্গে কত“ব্য কারিতে 

হইবে । কর্তবাহীন নিছক আধকার ভোগ ওরা যুন্তিবাদ ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী । 
সপ্তদশ শতক হইতে ইওরোপের রাজশান্ত কেবলমাঘ আধকার ভোগ কাঁরত। 

তাহারা স্বীয় আধকার (101510৩ ২110) দাবী করিয়া শাসন কারত। যেহেতু 
তাহারা ঈশ্বর বা ভগবানের প্রেরিত সেহেতু তাহারা পাঁথবীর কোন শান্তর নিকট জবাব- 
দিহি করতে বাধা নন। প্রজাদের কল্যাণের জন্য কোন কাজ কারতেঙ্ড তাঁহারা বাধ্য 
নন বলিয়া মনে করিতেন। অন্টাদশ শতকের হান্তবাদী দর্শন উপয়োন্ত স্বগণয় 
আধিকার নশীতর দুর'লতা উদঘাটন করে। দাশশীনকরা বলেন যে কর্তব্য কাঁরলেই 
তবে আঁধকার পাওয়া যায় । ঈশ্বয় রাজাদের যেমন আঁধকার দিয়াছেন তেমন কর্তব্য 
নিদেশ কারয়াছেন। আবিমিশ্র আকার ব-ক্তিসম্মত হইতে পারে না। 

যুক্তিবাদী বা আলোকিত দর্শনের ফলে অস্টাদশ শতকের ইওরোপের রাজারা 
তাঁহাদের ভূল বুঝিতে পারেন । দীর্ঘকাল ধারয়া ভগ্রবানের দোহাই 'দির়া তাঁহারা যে 
স্বৈরশাসন চালাইতেছিলেন তাহার অন্যায় দিকটি ধরা পাঁড়লে তাঁহারা ভয় পাইয়া যান। 
ফলে এই যুগের ঘ্লাজারা প্রজাহিতৈষী সংস্কার চালাইয়া তাহাদের স্বৈর শাসনকে বুগের 
উপযোগী করার চেষ্টা করেন। এতিহাপিক লর্ড গ্যাইন (7,০74 4০6011 ) এজন্য 
প্রজাহিতৈষী বা আলোকিত স্বৈরতন্কে “রাজতন্লের অন্তাপ বা প্রায়শ্চন্ত” 
(17২95069705 91 075 7011210) ) বাঁলয়া বণনা করিয়াছেন । 'নিভে'জাল 
স্বৈরাচারের বদলে ইহারা সংগ্কারপস্থী স্বৈরাচার প্রবর্তন করেন । অধ্যাপক হেইজ 

(73859 ) এজন্য আলোকিত স্বৈরাচারকে, “দ্বৈরাচার রাজতন্মের সাত যুক্তিবাদের 
সমন্বয়” বলিয়া বর্ণনা কারিয়াছেন ।১ 

১,7856৪---001161081, 9০০18] 17196025 ০01 708006, ০0], 2, 40, 
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এই সকল প্রজাহতৈষী শাসক দার্শানকদের রচনা অনেক ক্ষেত্রে পাঠ করেন । কেহ 
কেহ দ্াশশীনকগণের সহিত ব্যান্তগতভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন খুবই 
চতুর ও বুদ্ধিমান লোক । দ্াশশনকদের ভাবধারা অনুযায়ী তাহারা প্রজার কল্যাণের 

জন্য সংস্কার প্রবর্তন করিলেও রাজার ক্ষমতা যাহাতে খব' না হয় সোঁদকে নজর 
রাখিতেন। আসলে সংস্কার নগতির আড়ালে তাঁহারা তাঁহাদের স্বাধিকার রক্ষা করিতে 
চেম্টা করেন। জ্ঞানদঘীপ্ত স্বৈরাচারেক্স চাঁরাতক বোশল্টাগুলি আলোচনা কারলে এই 
স্বৈর শাসকদের গড় উদ্দেশ্য ধরা পাঁড়বে। মূলতঃ তাঁহারা ছিলেন স্বৈরাচারী এবং 
ষান্তবাদ বা আলোকিত দর্শনের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁহাদের অলঙকার অথবা 

কৌশল মান্র। 
জ্ঞানদশীপ্ত স্বৈরাচারের বোশিষ্টাগুীল ছিল এই যে-(১) গ্রজাকে কোন মোলিক 

আধকার দান না করা। নির্বাচনমূলক শাসনব্যবস্থা বা প্রাতনিধিমলক শাসন 
ব্যবস্থাকে এড়াইয়া চলা । প্রভার জন্য সকল [কছ? করিলেও প্রজাদের তাহাতে জংশ 
গ্রহণ কারতে না দেগুয়া (155500108 01 01৩ 0৩016 2110 110101176 0 0১০ 

72৩০০1০)। (২) রাজার কর্তব্য হইল প্রজার মঙ্গলেক্স জন্য কাজ করা । আলোকিত 
রাজারা নিজেদের রাষ্ট্রের সেবক বাঁলয়া মনে কারতেন। প্রাশিয়ার দ্বিতায় ফ্লেডারিক 

নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ভূত বাঁলয়া ঘোষণা করেন । (৩) ই'হান্না বিশ্বাস কারতেন যে 
রাষ্ট্রই সকল কিছুর উদ্ধে। রাষ্টের জন্য রাজা-প্রজা সকলের কাজ করা দরকায়। 
রাষ্ট্র থাঁকলে তবেই জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুখ-সুবিধা থাকিবে । (8) আলোকিত 
রাজারা নিজেদের রাষ্ট্রের প্রাতানধি বাঁলয়া মনে করিতেন । তাঁহাদের নিকট রাজা ও 
রাষ্ট্রের আভন্বতা ছিল না। দেহকে যেরূপ মাস্তজ্ক চালনা করে ; রাষ্ট্রকে রাজা চালনা 
কারবেন। রান্টরের স্বার্থে রাজার আদেশ মান্য করা দরকার একথা তাঁহারা ভাবিতেন। 
রাষ্ট্র যেরুপ সর্বশান্তমান, সেইরপ রাজ্টের প্রাতিভ রাজাও সবশান্তিমান । (৫) তবে 
রাষ্ট্র ও প্রজার মঙ্গলের জন্য রাজা সংস্কার প্রচলন করিতে বাধ্য । সংস্কার করাই 
রাজার কতবব্য। দেহ যেরৃপ মাস্তচ্কের নদেশ মানে, প্রজা সেইর্প রাজার প্রবার্তত 
সংস্কার মানিয়া লইবে। 

রেঙ্ডাওয়ের ( 7২০৫৫৪%/৪% ) মতে “১৭৬৩ ধ্ৰীঃ পর যে ২৫ বংসর আতবাহত হয় 
তাহাকে প্রধানতঃ আ।লোকিত স্বৈরাচারের যূগ বলা যায়” ।৯ এই যুগের সংস্কারন্রতন 
দার্শীনকতাবাদী রাজাদের মুখ্য ছিলেন প্রাশিয়ার রাজা 'ছিতীয় ফেডারিক । কৈশোরে 
ও যৌবনে তিনি ভলতেয়ার প্রভাতি ফরাসী দার্শীনকদের রচনা পড়েন। তিন সিংহাসনে 
বাঁসয়া নি্ধেকে “রাষ্ট্রের প্রধান ভূত)" বলিয়া ঘোষণা করেন। তান কেন্দ্রীভূত শাসন, 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাঁষ, সামারক সংস্কার প্রচলন করেন। বিচার বিভাগে জর প্রথা, 
আইনের শাসন এবং উদ্দার ফৌজদারী আইন প্রবর্তন করেন। তিনি ধর্মসাহফৃতা ও 
ন্যায় প্রবতণনের চেষ্টা করেন। 

রাঁশয়ার জারনা দ্বিতীয় ক্যাথারন ছিলেন অন্যতম প্রখ্যাত আলোকপ্রা্ত 
১, 1059998৯৮93, 7, 299. 
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শাপিকা। তিন ভলতেয়ারের সাহত পন্রালাপ কাঁরতেন। 'তাঁন রাজধানণকে 
সুশোভিত করার জন্য বহ্ উদ্যান ও প্রাসাদ তৈয়ারী করেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ও সভ্যতা প্রসারের জন্য চেষ্টা রেন। [তিনি শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করেন এবং 

পশ্চিম ইওরোপের অনুকরণে শিল্প বিস্তার এবং আধুনিক আদব-কায়দা প্রচলনের 

চেষ্টা করেন। 
আম্ট্রয়ার দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন আলোকগ্রাপ্ত স্বৈর শাসকদের মধ্যে সবশ্রেম্ঠ। 

তাঁহার সম্পকে" বলা হয় যে, আলোকগ্রাপ্ত দ্বৈরতদ্ধের যুগে সর্বাপেক্ষা আলোকপ্রাগ্ত 
ছিলেন 'দ্বিতীয় যোসেফ (4 56265510580 01765 061161709 11 035 28৩ ০1 

16501) )1 “য্ুন্তবাদের যুগে য:ন্তিবাদে প্রভাবিত রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে 'তান চরম 

উৎকর্ষের পরিচয় দেন।” যোসেফ বলেন, “আম দর্শন শাস্মকে আমার রাজ্যের আইন 
রচনায় ভার 'দিক্লাছি। তাহায় য্ন্তবাদ৭ নীতি আম্ট্রপ্লার জীবনকে বদলাইয়া দিবে ।” 
তান য্যাস্তবাদের উপর নিভ'র কাঁরয়া শাসন, বিচার, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই সংস্কার 
প্রবর্তন করেন । তবে বাস্তব জ্ঞানের অভাব, অত্যাধক আদর্শবাদ এবং সকল 
সংস্কারগুলি একসঙ্গে দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা কাঁরয়া তান বিফলতা বরণ করেন। 

তুলনামূলকভাবে ছিতীয় যোসেফই ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানদগ্ত শাসক । প্রাশিয়ার 
ধদ্ধতীয় ফ্রেডাঁরক আলোকপ্রাপ্ত সংস্কার দ্বারা নিজ রাজতন্বের ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা 
করেন মান্। ম্যারিয়ট গু ব্লবাটসনের মতে, ফ্রেডারিক কোশলে তাঁহার স্বৈরতন্্রকে 

জ্ঞানদখাপ্তির মোড়কে ভাঁরয়া ফেলেন। মূলতঃ তান ছিলেন স্বৈরতন্মী। রাজশস্তি 
ছিল তাঁহার প্রাণ; উদারতন্্র ছিল তাঁহার পোষাকী নশখাত (£851)107)। এই 
তুলনায় দ্বিতীয় যোসেফ 'ছলেন প্রকৃত আদর্শবাদী। [তিনি ধর্মসাহফুতা নণীত 
প্রবর্তন কাঁরয়া, ভূঁমদাস প্রথা লোপের চেন্টা করিয়া, 'গিন্ড বা সঞ্ঘ প্রথা লোপের চেষ্টা 
কাঁ্নয়া, সমগ্র সাম্রাজ্যে.জামণান ভাষা প্রবর্তন কারয়া প্রকৃত প্রগাতশীল দাম্টর পরিচয় 
দেন। পুরাতন তম্ঘ ও প্রতিক্রিয়াশীল শন্তির বরোধাতায় তিনি বিফল হন। তাঁহার 
1বফলতা ছিল এক “মহান প্রচেম্টার বিফলতা”। দ্বিতীয় যোসেফের তুলনায় প্রাশিয়ার 
ফ্রেডারকের সংস্কারগুলি ছিল গুরুত্হীন। তিনি ভৃঁমদাস প্রথা লোপের চেষ্টা 
করেন নাই । প্রাঁশিয়ার সামস্তপ্রথার প্রবলতা কমাইবার চেষ্টা তান করেন নাই । স্থান? 
সবায়ত্ব শাসনমূলক প্রাতস্ঠানগছলিকে তান লোপ কারিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা 
বাড়ান। তাঁহার নিকট “রাজাই রাণ্ট্র” এই চিন্তা প্রবল ছিল। তাছাড়া তান প্রাশিয়ার 
প্রয়োজন অপেক্ষা বহু বেশী সৈন্য রাখিয়া, এই সৈন্য দলের খরচের জন) জনসাধারণকে 
করভারে জারত কয়েন। এজন্য ভলতেয়ার মন্তব্য করেন যে--“প্রাশিয়া হইল সেই 
দেশ যেখানে সেনাদলই জনগণকে নিয়ল্্ণ করে ; জনগণ সেনাদলকে নিয়ন্মণ করে না।” 

দ্বতীয় যোসেফ ও ছিতীয় ক্রেডারকের সহিত তুলনামনলকভাবে দ্বিতীয় ক্যাথারিন 
[ছলেন জনেক অগভার সংস্কারক । তাঁহার প্রধান লক্ষা ছিল নিজ সিংহাসনের ক্ষমতা 
বাড়াইবার 'দকে ৷ তাছাড়া তান রুশ আভিজাতদের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেন। তিনি 
একটি লখাবধান রচনায় উদ্যোগ করিয়া সেই প্রচেষ্টা ত্যাগ করেন। ভূমিদাসদের 
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অত্যাচার হইতে রক্ষার কোন চেম্টা ?তাঁন করেন নাই । তান মূলতঃ রুশ অভিজাতদের 
মধ্যে পশ্চিম ইওরোপীম্ন ফ্যাশন ও চালচলন প্রবর্তন করিতে উদ্যম দেখান। তাহার 
[শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংস্কার ছিল সৌখাঁন সথের ব্যাপার মান্ত। রাশিয়ার সমাজ 
জীবনে ইহার কোন প্রভাব ছিল না। এাতহাসক রাইকারের মতে, “শদ্বতীয় ক্যাথারনের 
কোন সৃজনশীল প্রাতিভা ছিল না।” জভিজাতদের সমর্থন হারাইবার ভয়ে তান কোন 
প্রকার মৌলিক সংস্কার প্রবর্তনে বিরত থাকেন । 

আলোক্কপ্রাপ্ড ক্সিব্রতিজ্রঞ্রেলল নিফিলতান্ ক্ষান্সণ 
( জা 9৪10795989৪ ০1 616 ৪8581612 01 12011517667760 10691901501 ) 8 জ্ঞানদপ্ত 

দ্বৈরতন্মের দ্বারা সপ্তদশ শতকের 'নিভে'জাল দস্বৈরতন্মের সাহত অন্টাদশ শতকের 
ধ্ান্তবাদকে মিশাইবার চেন্টা করা হয়। রাজকীয় আধকারের সহিত রাজকীয় কর্তব্য 
বোধকে যুুন্ত কারয়া আলোকিত স্বৈরতন্বাদ রাঁচত হয়। কিন্তু প্রকৃত য্যান্তবাদের 
আলোকে এই জোড়াতালি দেওয়া মতবাদের দুবলতা শীঘ্রই ধরা পড়ে। 

এই যুগে লক, মন্তেস্ক্যু প্রভাত দাশনিকরা রাষ্ট্রের উৎপাত্ত সম্পকে" চুক্তিতত্ের 
উদ্ভাবন করেন । তাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্র ঈশ্বর সহাষ্টি করেন নাই, সমাজের লহিত চুম্তির 
দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপাত্ত হইয়াছে । রাজা সেই চুন্ত অনুসারে শাসন কারতেন। দাশশনিকদের 

এই ব্যাখ্যা চিন্তাশীল লোকদের বুঝাইয়া দেয় ষে, রাজা তাহাধ্ ক্ষমতা প্রঙ্জার নিকট 
হইতে লাভ কাঁরয়াছেন। ফলে স্বৈরশাসনের প্রাতি জনসাধারণের আচ্ছা নম্ট হয়। 
জ্ঞানদীগ্ত স্বৈর়াচান্্ন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ ছিল না। কারণ এই আদশে" রাষ্ট্র ও 
সমাজ সম্পকে কোন মৌলিক ভাবনা ছিল না। রাজারা তাঁহাদের ক্ষমতা অক্ষুম 
রাঁখর়া কিছ; সংস্কার প্রনরনের চেস্টা করেন মান । 

জ্ঞানদীগ্ত স্বৈরতদ্বের অপর প্রধান ভরাট এই ছিল যে_-১) শাসকরা সংস্কার 
প্রবর্তনের জন্য প্রজাদের কোন সহষে।গিতা লইতেন না । “72557005106 101 016 

00501916 210 11001017505 0১০ 95001৩" অথণং জনসাধারণের জন্য সকল কিছ করা 
হইলেও, জনসাধারণের দ্বারা কিছ? করা হইবে না- ইহাই ছিল রাজাগণের মুল নখাতি। 
ফলে সংসকারগনীল উপর হইতে প্রজাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। এজন্য সংস্কারগনুলি 
জনাপ্রয়তা হারায় । (২) কেবলমাঘন নরকারের ইচ্ছায় শাসনযন্্ের দ্বারা কোন সংস্কারকে 
সফল করা সম্ভব ছিল না। দ্বৈরশাসকগণ একথা বুঝেন নাই। (৩) দখর্ধাদন 
ধরিয়া স্বৈরশাসনের চাপে পিষ্ট হইবার ফলে স্বৈরশাসকগণের সদিচ্ছা সম্পকে প্রজাদের 

আম্থা ছিল না। আলোকিত দর্শনের প্রভাবে ইওরোপের রাজাগণ যে কল্যাণকামণ" 
হইয্লাছেন তাহা প্রজারা জানিত না। সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পকে প্রজাদের শিক্ষিত 
কারয়া তোলা হয় নাই। এজন্য রাজাদের দ্বারা প্রবর্তিত সংস্কার সম্পকে" তাহারা 

সন্দেহ পোষণ কাঁরত। তাহারা ভাবে যে তাহাদের নিস্পেষণ কারবার জন্য নৃতন 
চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে । (৪) দীর্ঘকাল দ্বরশাসনের আওতায় থাকবার ফলে 
জনসাধারণের উৎসাহ, উদ্দীপনা দ্তিমিত হুইয়া বায়। ভুঁমদাসগ্রস্ত সমাজে বেশীর 
ভাগ লোকের জীবনে হতাশা ও দারিদ্র ছাড়া আর কিছুই ছল না। স্বৈরশাসকরা 
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ভামদাস প্রথা উচ্ছেদ ও জামর 'বতরণের কোন চেত্টা না করায় সাধারণ কৃষকদের মধ্যে 
কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। (৫) যে শাসনযন্মের বারা স্বৈরশাসকরা সংস্কার 
প্রবর্তনের চেষ্টা কয়েন তাহা ছিল দঃনাঁতিযুস্ত এবং 'নিপপড়নমূলক। সরকারণ 
কমচারীরা 'ছিল প্রধানতঃ সামান্তশ্রেণীর লোক । ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রঙ্গাদের 
উপর উৎপাঁড়ন চালাইয়া আদিতেছিল। নূতন সংস্কারের লক্ষ্য 'ছিল প্রজাদের সেবা 
করা! এই নীততে তাহারা অভ্যস্ত ছিল না। কারণ তাহারা নিজেদের জনসাধারণের 
প্রভু বালয়া মনে করিতে অভ্যস্ত ছিল । (৬) তাছাড়া 'ছিতায় যোসেফের ন্যায় আদর বাদণ 
শাসকেরা বাস্তব বুদ্ধির অভাববশতঃ বিফল হন।॥। ছ্বিতীয় যোসেফ এক শতাব্দীর 
কাজকে কয়েক বংসরের মধ্যে শেষ কারবার চেম্টা করেন। (৭) এীঁতহাসক হেইজ 

মনে করেন যে, আন্টিয়া, রাশিয়া প্রভীত দেশগহাল ছিল বহ্জাতির বাসম্থান। 'বাভন্ন 
জাতিগোম্ঠীর মধ্যে এমন স্বার্থ গত ব্যবধান 'ছিল যে তাহা সমাধান করিয়া সংস্কারকে 
সফল করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ।» (৮) তাছাড়া জ্ঞানদীপ্ত শাসকেরা ছিলেন 
বংশানুক্রমক আঁধকারে বিশ্বাসী ॥। উপধদুস্ত উত্তরাধিকারশর অভাবে তাঁহাদের কাজ 
চালাইয়া যাইবার লোক ছিল না। (৯) জ্ঞানদীপ্ত শাসকেরা তাঁহাদেয় উদ্যমকে 
দেশের আভ্যন্তরীন সংগঠন অপেক্ষা যুদ্ধ ও রাজ্য বিস্তারের কাজে বেশীর ভাগ নিয়োগ, 
করেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে রাজকোষ শন্য হয়; লোকক্ষয় হয় । ফলে সংস্কারগ্লি 
[বফল হয়। 

তৃভীয় পরিচ্ছেদ 

ফরাসী বিপ্লবের কারণ ৫ ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অবন্থ' 
(08969 01 0152 71:21001 036ড০1501000 : 00100101010 

0৫ ঢ]81006 010. 0176 ০৮০ 01 602 000607681 ০৫ 0106 

[ঢ221501) 7২০৮০100010) ) 

ফল্রাী লিল্রীনেল্প প্রাক্কালে ভ্রাস্সেন্স অন্বন্থা( 00201100 
01 [80609 07) (06 2৮6 01 8179 0060:581 01 009 19001) 8৪501011077 ) $ 

ফরাসণ ধিপ্লবের কারণ (09595 ৮101) 8516100) [২০৬০1/10 ) £ কোন সমাজ 

ব্যবস্থা যখন জরাজীর্ণ এবং গাঁতহান হইয়া পড়ে তখন সমাজের মধ্য হইতে এমন 
শান্ত জাগিয়া উঠে যে তাহার আঘাতে পুরাতনতন্ঘ তাসের ঘরের ন্যায় ভায়া পড়ে । 
পুরাতন ব্যবস্থার স্থলে ন্তন ব্যবস্থা গাঁড়য্না উঠে। সমাজের আত দূত এই মৌলিক 

পাঁরবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। মাক্সবাদী এীতহাসিকেরা বিপ্লবের একটি বিশেষ অর্থ 
দেখেন। তাঁহাদের মতে সমাজে দুইটি শ্রেখণশ থাকে। একটি শ্রেণী সকল সুযোগ" 

পপ পাপী শশী 

১, 7%09৪--1108971, 7/9:0709, 72, 424, 



ফরাসী বিপ্লবের কারণ ১৭ 

সুবিধা ভোগ করে এবং অপর শ্রেণণকে শোষণ করে। শোধিত শ্রেণী অধিকারভোগণী 
শ্রেণীর রাজনোতিক, সামাজিক ও আর্থক সকল ক্ষমতা বিপ্লবের মাধামে ধ্বংস করে। 
শ্রেণীসংগ্রামই হইল বিপ্লবের বাহন। ফরাসী বিপ্লবে আধকারভোগী আঁভজাতশ্রেণীকে 
উদীয়মান বুজোয়া শ্রেণী ক্ষমতাচাত করে। 

১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে যে বিপ্রব দেখা দেয় তাহা কোন আকস্মিক কারণে ঘটে নাই। 
দশঘশদন ধারয়া ফরাসী রাজনশীতি, সমাজ ও অর্থনখাতিতে ষে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতে! ছল 

তাহার সাহত ফ্রান্সের বৃহত্তর জন সমান্টর গ্বার্থ যুত্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের 
সাধারণ লোক বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পুরাতন ব্যবস্থা ভাঁঙয়া নূতন সমাজ ব্যবস্থা 
গঠনে তৎপর হয় ॥। ফরাসণ বিপ্লবের কারণ ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনোতিক 

ইতিহাসের মধ্যেই খ'হাজগ্লা পাওয়া যায়। 
রাজনৈতিক অবন্থা £ সপ্তদশ শতকেন্ন ফরাসী রাজনশীতিজ্ঞ রিশেলহয ও ম্যাঙজারিন 

এবং ফ্রান্সের রাজা চতুদশ লুই ফরাসা রাজতন্ত্রকে একটি স্বৈরতন্্ণ প্রাতষ্ঠানে পারণত 
কয়েন। এই যুগের রাজারা মনে কারতেন ষে, ঈশ্বর রাজাকে 

২7৮12 নিষ্স্ত কারয়াছেন এবং ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও নিকট তাঁহারা 
দায়ী নন। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা নশাঁতির উপর 'নিভর কারয়া 

চতুদ্শ লুই ফরাসণ রাজতন্্কে সর্বময় ক্ষমতার আধারে পারণত করেন। রাজার এই 
ক্ষমতা বুঝাইবার জন্য তান একদা মন্তব্য করেন যে “রাজাই হইল রাম্ট্র” ("৩ 

৪৪৩--10 15 1055616)। প্লাজার ক্ষমতাকে সব'ময় কারবার জন্য ফ্রান্সের পার্লামেন্ট 
সভা স্টেটস জেনারেলের আধবেশন ১৬১৪ গ্রাঃ হইতে বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হয়। 
প্রাতীনাধ সভা ছাড়া রাজার নিজ ইচ্ছা অনুসারে শাসনকার্ধ চাঁলতে থাকে। অষ্টাদশ 
শতকে ইওরোপের (বাভ দেশের রাজারা জ্ঞানদগ্ত স্বৈরাচার নপাত গ্রহণ করেন। 
?ন্তু ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশীয় রাজা পণ্দশ এবং ষোড়শ লুই কেবলমান্র স্বৈরতন্্কেই 
গ্রহণ করেন । তাঁহারা সমকালীন উদারতন্বাদশ দ্বৈরাচারকে ছবীকার করিতেন না। 
ফলে ফ্রান্সে প্রজাদের সাহত রাজশান্তর কোন যোগাযোগ ছিল না। 'বুরবো রাজারা 
সকল ক্ষমতা নিজ হাতে লইয়া প্রজাদের মতামত অগ্রাহ্য কাঁরয়া চালতেন। এঁতিহাসিক 

শোঁভল মন্তবা করিয়াছেন যে, “স্টেটস জেনারেলের আধবেশন বন্ধ থাকিবায় ফলে সাধারণ 
লোকের আভযোগ রাজার নিকট পৌছান সম্ভব হইত না। রাজার পক্ষেও দেশের 
সাধারণ প্রজার অবস্থার কথা জানা সম্ভব হইত না। ইহার ফলে বুরবো রাজতল্ 
বৃহত্তর জনসাধারণ হইতে 'বিচ্ছান্য হইয়া পড়ে ।” 

বূরবো রাজতন্ত্র আইনতঃ সর্বশান্তমান হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা নিরগকুশ 
ছিল না। ফ্রান্সের সামন্ত আঁভজাত ও যাজক শ্রেণী রাজার তরফে সরকার” ক্ষমতা 

শাসনব্যবস্থার হর্লত। হজ্তগত কাঁরয়া ভোগ কারত। ফরাসী আভজাতরা মনে করিত যে 
অভিজাত শ্রেণীর তাহারা রাঞ্জার লমগ্রেণীভূত্ত লোক । সংতরাং দেশ শাসনের কাজে 
ভার একমান্ন তাহারাই রাজাকে দাহাব্য কাঁ্তে আঁধকারদ। রাজবংশের 
মত তাহাদেরগ বংশ কোলন ছিল। এই বংশ মধাদার জোরে তাহারা দেশ শাসনের 

ইওরোপ (বি. এ. )--২ 



১৮ ইওরোপের ইতিহালের রংপরেখা 

আঁধকার ভোগ করিত। [3210015070১ মন্তব্য করিয়াছেন যে, “শাসনব্যবস্থা 
আভজাত শ্রেণীর প্রভাব অবাঞ্ছিত পারস্থিতির সৃভ্টি করে” (05 21150018019 
10510796101] 12109000060 81198001 1558105) ! লেফেভরের মতে, “ফরাসী 

রাজতন্ত্র ছিল ইংলণ্ডের নিয়মতান্লিক রাজতল্প এবং ইওরোপ মহাদেশের স্বৈরতচ্মের 
মাঝামাবি ধরণের ব্যবস্থা” (1105 চ16001) 10011810115 120 10010৮/85 66/৩৩ 

075 73110151) ০011561000101091190 210 ০011611617621 06500615107 )২ | যেসকল 

কারণে বুরবো রাজাদের সর্বময় ক্ষমতা ক্ষগ্র হইয়াছিল তাহা হইল এই যে চতুদ'শ 
লুইয়লের পর বৃরবো বংশে সুযোগ্য শাসকের অভাব দেখা দেয়। পণ্চদশ লুই ছিলেন 
“[বলাসী, রমণীরগ্রন, প্রজাপতি রাজা” (80619 11018100 )৩। তান ছিলেন 
পারশ্রম-বিমূখ এবং তাঁছার উপপত্ী মাদার দ্য পম্পাদন্যরের ছ্বারা প্রভাবিত। ষোড়শ 
লুই সং এবং সাদিচ্ছাপরায়ণ হইলেও ব্যান্তত্হীন ছিলেন। তান তাঁহার সংব্দরণ 
গার্বিতা পত্রী আশ্টয়ার রাজকুমারী মোর এযাশ্টোনেটের বংশবদ ছিলেন। বুরবোঁ 
রাজাদের এই বান্তগত অযোগ্যতার ফলে রাজার তরফে সকল ক্ষমতা আঁভজাত শ্রেণীর 
লোকেরা হস্তগত করে । 

(২) ক্রান্সের গীঁজা ( 091119817 011510 ) ছিল স্বয়ংশাসত সংস্থা । রাজা 
গীজ্গার আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ কারিতে পারিতেন না। 

উর গণ্জার ভূ-সম্পত্তর উপর রাজা ন্যাধ্যভাবে কর ধা" কাঁরতে 
পারতেন না। ১৫৬১ প্রাঃ পোইসির চুন্ত অনুসারে যাজকেরা 

ভুমির উপর স্বেচ্ছা কর দিত। 
(৩) ফ্রান্সের প্রদেশগহীলতে ষে সভা ছিল তাহার পম্মাত ছাড়া রাজার কোন 

নিদেশ প্রদেশগ্লতে কার্যকয্পী করা যাইত না। প্রাদোশক সভাগ্দালতে হ্থানীয় 
আভজাতরা প্রাধান্য ভোগ করিত। রাজা কোন নূতন আইন 

প্রাদেশিক সভার জারী কালে তাহা পালেমেপ্ট নামক বিচার সভায় রেজেন্টারণ 
ক্ষমতা 

£ কাঁরতে হইত । নতুবা এই আইন বৈধ হইত না। পালেমে্ট 

ইচ্ছা করিলে রাজার প্রস্তাবিত আইনকে নাকচ করিতে পারত। পালেমেন্টগালর 

[বিচারকরা ছিল আঁভজাত শ্রেণীর। আভজাতদের বিরদ্ধে রাজা কোন আইন রচনা 
কাঁরলেই পালেমেন্ট তাহা খারিজ কাঁরত। ফ্রান্সের পালেমেন্ট (79801920160 )- 

গ্বালর সংখ্যা ছিল ১২টি॥ ইহাদের মধ্যে ! 21160161% ০£ ৮2119 বা প্যারসের 

[িচারসভা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রতিপাতিশাল । সতরাং ফ্রান্সের রাজারা ক্ষমতা দাবা 
কাঁরলেও বাস্তবে তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল সমিত। এঁতিহাসিক ডেভিভ টমসনের মতে, 
“ফরাস? রাজতন্ত্র ছিল আসলে লামন্ত রাজতন্ত্র” (10176 [150010 10000810109 195 

2 51091 21017210105 )। 

১১:88100507--80018] 81960] ০৫ 1600৮) 28650106100, 

২, 17816দ8, 7, 88, | 

৯ 9368165211, 



ফরাসগ বিপ্লবের কারণ ১৯ 

অন্টাদশ শতকে কুশাসন গ দুর্বল বৈদেশিক নীতির জন্য বুরবোঁ রাজতম্মের মাহমা 
শবনন্ট হইয়া যায়। সরকার কর্মচারীরা দুনশীতিগ্রস্থ ও অত্যাচারণ হইয়া পড়ে। 
'হরুরারা ব্যন্তি-স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। রাজার সভাসদেরা রাজার 

ছুনীতি স্বাক্ষল্পষূত্ত লেটারস ডি কেসে (1.90515 ৫০ ০৪০1১৩/)১ দ্বারা 

যেকোন ব্যন্তকে বনা বিচারে কারারুদ্ধ করিতে পারিত। বিচার 
ব্যবস্থা ছিল ব্যয়বহুল 1 'বিচারকরা 'ছিল পক্ষপাত-্দুষ্ট। আইনের নিকট সকলে সমান 
আঁধকার গাই৩ না। রাজস্ব আদায়কার? ইনটেশ্ডেপ্টরা ছিল ক্ষুধার নেকড়ের ন্যায় 
অর্থলোল.প। তাহারা বহ;্ প্রকার বাড়ীতি কর আদায় করিত । তাছাড়া আদায় করা 
করের বহু অংশ তাহারা আত্মসাৎ কারত। বৈদেশিক নীতর ক্ষেত্রে পণদশ লুই ও 
যোড়শ লুই প্রকাণ্ড ব্যথতার নাঁজর সৃষ্ট করেন। পঞ্চদশ লুই আস্ট্রয়ার উত্তরাধিকারের 
য;দ্ধে (১৭৪০-৪৮ শ্রী ) এবং সঞ্তবর্ষের যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) পরাজয় বরণ করেন । 

ইহার ফলে ইওরোপে ফ্লান্সের সামারক মর্যাদা 'বিন্ট হয়। এই যহদ্ধে পরাজয়ের 
ফলে ফরাসণ বাঁণক ও মধ্যাবত্ত শ্রেণী বাণিজ্য ও উপানবেশ হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 

ষোড়শ লুই এই পরাজয় ছইতে শিক্ষা না লইয়া আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ডের 
বিরুদ্ধে যোগ দেন । এই দীর্ঘ যুদ্ধগাঁলিতে ফ্রান্সের মধাদা ন্ট হয় এবং যুদ্ধের 

বায় ?নর্বাহের জন্য রাজকোষ শূন্য হইয়া ষায়। 
বুরবো রাজায়া ছিলেন ঘোর অমিতব্যয়? । যুদ্ধ ও আঁমতব্যয়ের ফলে সরকারের 

ৃ ধণ বাড়িয়া যায়। আদায়. রাজস্ব হইতে সরকারা ব্যয় সঙ্কুলান 
ইজ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অর্থসঞ্কট হইতে মত্ত হইবার উপায় 

না পাইয়া ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেলের আধিবেশন ভাকেন। 

ইহার ফলে বুরবো স্বৈরতন্বের দু'লতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং বিপ্রব 
আরম্ভ হয়। 

সামাজিক অবন্থায £ বিপ্লবের প্রাক্কালে ফান্সের সামাজিক শ্রেণী ও তাহাদের 

সংঘাত £ মধ্যযুগে সামন্ত প্রথার ফলে ইওরোপায় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয় । 
অম্টাদশ শতকে ফ্রান্সে জনগণ তিন শ্রেণ?তে বিভন্ত ছিল। (৯) যাজক সম্প্রদায় 'ছল 

প্রথম শ্রেণী ( 51507550980 0) ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে যাজকদের 

2 সংখ্যা ছিল মোট প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। উচ্চ যাজক ও নয় 
যাজক এই দুই ভাগে যাজকশ্রেণী বিভন্ত 'ছিল। 'বিশপ প্রভৃতি উচ্চ যাজকরা ছিল 
আভিজাত সম্প্রদায় হইতে আগত ॥ ফ্রান্সের আইন অন:সারে প্রজারা গীর্জাকে টাইদ বা 
ধম" কয় আদায় দিত। এছাড়া গীর্জার 'বরাট ভু-সম্পান্ত হইতেও বহু; টাকা আয় 
হইত। ফরাসী মন্ণ নেকারের মতে; ফরাসী গাঙ্জার বার্ধক আয্নেয় পারমাণ ছিল 
আগুমানক ১৩ কোটি লিভর। খাদ্যশস্যের দাম বাড়ার ফলে গীর্জার জামর ফসল 
চড়া দামে বিক্ুয্ন কারয়া আরও বেশী টাকা পাওয়া যাইত। গীর্জার এই বিপূল 
পাঁরমাণ অর্থ উচ্চ যাজক বা বিশপ শ্রেণাই প্রধানতঃ ভোগ কারত। ২৭৮৯ প্রাঃ 

১. ফ্নাসী উচ্চারণ লতর ছ কাসে। 



২০ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ফ্রান্সে বিশপ্রে সংখ্যা ছিল ১৩৯ জন। হ্হারা 'ছিল সকলেই আভজাত শ্রেণণর 
লোক । গণজশার সকল ব্যাপার উচ্চ যাজকেরাই নিয়ন্ত্রণ করিত। ০০920%:৪০% ৫ 

01556 বা পোইসির চুন্ত অনুসারে গাজায় বিশপরা তাহাদের ভূ-সম্পত্তির জন্য 
সরকারকে নিয়মিত কর দিত না। তাহারা স্বেচ্ছা কর দিত। এই স্বেচ্ছা করের পরিমাণ 

যাজকরাই "স্থির করিয়া দিত। উচ্চ যাজক শ্রেণী ছিল আঁভজাত ও সৃবিধাভোগাী 

শ্রেণম। নিয়স্তরের যাজকেরা ছিল গ্রামের পার্দরধ। ইহায়া ছিল দারিদ্র এবং নিষ্ঠাবান 

কারণ গীর্জীর আয়ের সিংহ ভাগ ধিশপরাই লইত। ফলে ইহারা আর্ক দংরবস্থাক়্ 
দিন কাটাইত। উচ্চ যাজকদের প্রতি নিয় যাজকেরা প্রবল ঘৃণা পোষণ করিত। 
ফরাসণ বিপ্লবের সময় নিয় যাজকরা পুরাতনতন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় । 

(২) সমাজের 'ছিতাঁয় শ্রেণীতে (5০০0৫ 79910) ছিল আভিজাত সম্প্রদায় । 

ফরাসণ বিপ্লবের প্রাক্কালে আভজাতদের সংখ্যা 'ছিল প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। দেশের 
জনসংখ্যার ১ বা ১২ ভাগ ছিল আভজাত। জভিজাতরা ছিল বংশ 

চিনা কৌঙ্গিন্যে নিকষ । ইহারা নিজ সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র ও আঁধকার 
রক্ষার জনা সর্ধদা বক্তবান ছিল। ইহারা বংশ মর্যাদা অক্ষু্ রাখার জন্য প্রধানতঃ 

নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ কারিত। অভিজাতরা কায়িক পারিশ্রমকে ঘূণা করিত । 
আভিজাতরা দাবী কারত যে, মধ্যযুগে যে সকল ফাঞ্কিশ 'বিজেতা ফ্লাম্স অধিকার 
করে, তাহারা ছিল এই 'বিজেতাদেরই বংশধর ।১ আভজাতদের সম্পদের উৎস ছিল 

'প্রধানতঃ জামদারীর আয়, সরকারধ উচ্চ চাকুরণ এবং বিচার বিভাগের উচ্চ-পদ। 
আভিঙ্গাত শ্রেণগর সকলেই ধনবান ছিল না। কোন কোন আভিজাত পোন্ুক জামদারণ 

হারাইয়া কেবলমান্র বংশ কোঁলিনোোর বড়াই কারত। ইহারা সযত্বে নিজ সম্প্রদায়ের 
স্বাথ রক্ষার চেঙ্টা করিত। 

আভিজাত শ্রেণীয় মধ্যে বিভিন্ন উপগোষ্ঠী ছিল। (১) প্রাচীন বনেদী ঘরের 
অভিজাত। ইহারা রাজার সভাসদ, সৈমাগাতি ও বিচার বিভাগের উচ্চপ্দ এবং 

ইনটেন্ডেন্টের (170050510) কাজ পাইত। ইহারা আড়ম্বরময় 
তন প্রেমর  জশবনে অভ্যস্ত ছিল। বহু দাসদাসী ও অনুচর লইয়া ইহারা 

দিন কাটাইত। এই আমিতব্যয়ের জন্য ইহাদের অনেকে খণগ্রস্ত 
হইয়া পাঁড়লেও ইহারা আড়ম্বর ত্যাগ কারিতে পাঁরিত না। ইহারা 'ছিল খুবই গবিত। 

অন্যান্য অভিজাতদের ইহারা নশচু চক্ষে দোখত। (২) চাকুরজীব আঁভজাত । 

ইহারা প্রশাসক ও আইনাবিদ এবং বিচারকের কাজ করিত। ইহাদের নাম ছিল 

পোষাক অভিজাত বা [০০1৩5 ৮5 ২০৮৩। ইহারাও বংশানুক্রমে 'বাভিয় পদ 
ভোগ করত । পালেমেপ্ট বা বিচারসভাঙলির বিচারকের পদ ইহাদের একচেটিয়া 
ছিল। (৩) গ্রামীন আঁভজাত। ইহারা গ্রামাঞ্চলে নিজ জমিদারীতে বাস করিত এবং 

প্রাদেশিক সভার প্রাতপত্তি খাটাইত। গ্রামীন অভিজাতরা জীবনযাত্রার বায়বাদ্ধ 

এবং সেই অনুপাতে তাহাদের আয় না বাড়ায় ক্রমে দরিগ্রু হইয়া পড়ে । তবুও ইহায়া 
১, 882/9০--5০০158 71960 ০? 829 260085 86০0108102, 



ফরাসী বিপ্লবের কারণ ২৯ 

কায়িক পারশ্রম বা বাণিজ্য ছারা রোজগার বাড়াইতে ঘাজী ছিল না। অন্টাদশ শতকে 
ইহারা কৃষকদের উপর নিদারুণ নিপীড়ন চালায় । ফলে কৃষক শ্রেণণ এজন্য খুবই 
বিক্ষৃন্থ ছিল। 

আঁভদ্রাত সম্প্রদায় ছিল ফ্রান্সের বিশেষ আঁধকার ভোগ ( 715511585. ০1855 ) 
শ্রেণী।১» ইহারা বংশ কৌ।লনোর জোরে সরকারা উচ্চ পদগীলর একচেটিয়া আঁধকার 
টানা ভোগ কারত। ইহারা ফ্রান্সের কাষ জমির £ অংশের মালিক ছিল । 
(বশে আধা এই জাঁমর দর:ণ ইহারা সরকারকে ন্যায্য কর 'দিত না। জাঁমর উপর 

প্রত্যক্ষ করের নাম ছল টাইলে । কলন্তু ভ্রন্সের আইনে আভজাতরা 
টাইলে আদায় দিতে বাধ্য ছিল না। আভজাত শ্রেণ? রাস্তাঘাট !নর্মাণ বা খাল খননের 
জন্য বাধাতামূলক শ্রম (০০:%৩৩) বা কর দিত না। রাজার সভাসদ হিসাবে ভাতা, 
পুরস্কার ও পেনসন ইহারা ভোগ কারত। আভঙ্জাত শ্রেণী সমাজে [বিশেষ মযা্দা 
ভোগ কারত। দাশীনক মন্তেস্ক্য আভঙ্গাতদের সম্পকে বক্কোন্ত করিয়া বলেন যে, 
“যাহায়া রাজার সাহত সাক্ষাৎ কারতে পারে, মন্ত্রীর নাহত বাক্যালাপ কার়তে পারে, 
যাহাদের বংশ কৌলন্য আছে এবং ঝন ও পেনসন আছে, তাহাদেরই আভজাত বলে ।” 

(৩) ফ্লান্সের বাক? লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীর (11710 7551916) অন্তভূত্তি ছিল । 

বুজেয়া, মধ্যবিত্ত, শ্রাঙ্গক, কৃষক, দিনমঞ্জুর প্রভাতি সকলেই ছিল তৃতীপ শ্রেণীর 
অন্তভূ্ত । তৃতীয় শ্রেণীকে 90911৮1168০ বা “আঁধকারহান' 

তীয় শেন শ্রেণী বলা যায়। ফ্লূন্সের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২৫ মালয়ন। 
ইহার মধ্যে শতকরা ৯৮% লোক ছিল তৃতীয় শ্রেণ? বা 7:10 7569/5-এর অন্তভূক্তি। 

(ক) বর্জোরা শ্রেণী £ তৃতীয় শ্রেণীর মুখপান ছিল বর্জোয়া শ্রেণী । বুর্জোয়া 
বলতে পঁ:জিবাদ'ী বা ধনতাল্ল্ি শ্রেনী বুঝায় । কিন্তু ফরাসী বুর্জোয়াদের সকলেই 
প'াজবাদী ছিল না। বুজেশয়াদের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিলেও তাহাদের বংশ কোিন্য 
ছিল না। (১1 বুজোয়াদের একটি অংশ চাকুরী, আইনজীবি ও চিকিৎসক প্রভাতর পেশা 

ৰ লইয়াছিল। ইহাদের বাত্তক্শীব বুর্জোয়া বলা যায়। ইহারা 
বৃতিনীবি বুর্দোরা ছিল বুদ্ধিমান, সাহস? এবং সমাজ সচেতন । দার্শীনবদেন্ন নূতন 
ভাবধারা এই শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব 'বিস্তার় করে। (২ বুঞক্জোয়াদের 
ভপর অংশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ছারা প্রভূত অথ উপার্জন করে। ইহাদের হাতে 
প্রচুর টাকা থাকলেও বংশ কৌলন্যের অভাবে ইহারা আভঙ্জাতদের সমান মযাদা 

পাইত না। ইহাদের ধন? বুজেয়া বলা যায়। ধনী বৃজেশয়ারা 
পপ ও সরকারকে প্রচুর অর্থ ঝণ দিত। ব;রবো সরকার বাঁণকদের 

শি”, বাণজ্যের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ জারি করায় এবং 

মালের উপর শুঙ্ক চাপাইয়া দেওয়ায় এই শ্রেণী সরকারের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট 
ছিল। (৩) ম[ুলধনী বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল ব্যাঞ্কের মালিক, বড় বড় শিল্পের 
মালক। ইহাদের হটে বুর্জোয়া (11881৩ 6০8189015 ) বা প'বাঁজপাঁতি শ্রেণী বলা 

১ 30001, 
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বায়। ইহারা ছিল অর্থবান। হহারা বাণিজ্যে মুলধনী লগ্লী করিত। সরকারকে 
ইহারা সুদের বানময়ে খণ 'দিত। বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণণ বুঝাইতে সমাজের 
বিভিল্ন স্তরের লোক বুঝাইত। প্রথম শ্রেণী অথাৎ বৃত্তিজশীব বুর্জোয়া বা পাতি 
বুয়া ছাড়া অপর সকল বুজ্োয়া ছিল লম্পদশালী। কিন্তু জন্ম কোলন্যের 
ভাবে ইহায়া ফ্রান্সে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাইত না। হ্যাম্পসনের মতে, “বুজেোয়া 
শ্রেণীর সকল শাখাই আঁভজাতদের সমালোচনা করিত। তাহারা আঁভজাত শ্রেণীর 
সমান মর্ধাদা গু আধকার লইবার ইচ্ছা পোষণ কারত” (411 15800055০01 07৩ 
87১61 1010016 01859 1790 (1)9161016 0691) 11)011060 ০০) 0 011001১9 

[106 21150901900 810 (০ 28176 00৮16 908085)1১ বুর্জোয়া শ্রেণ ছিল 

ফরাসণ সমাজের সর্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট শ্রেণী ॥ কারণ ইহাদের অর্থ ও বিদ্যা থাকিলেও 
ইহারা আঁভজাতদের সমান মর্যাদা পাইত না। বুজোণন্া শ্রেণীই ফ্রান্সের পুরাতনতল্ম 
ভাঙিবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। 

কৃষক শ্রেণণ £ তৃতীয় শ্রেণণর বৃহদংশ 'ছিল কৃষক সম্প্রদায় । কৃষকদের মধ্যেও নানা 
ভাগ ছিল। (ক) স্বাধশন কৃষক নিজের জাঁম নিজে চাষ কারত ৷ এই শ্রেণ? ফ্রান্সের 
১ অংশ কাঁষ জমির মালিক ছিল । কিন্তু গ্বাধণীন কৃষক পঁরিবারগলির জাঁমর পাঁরমাণ 
এত কম ছিল যে, তাহার আয়ে তাহাদের দিন চলিত না । (খ) বেশণর ভাগ কৃষক 'ছিল 
ভাগ চাষী বা বর্গা চাষী বা মেতায়ার ( 21685619 )। ইহারা জামদারদের জমিতে 
ভাগে চাষ কারত। সকল প্রকার কর 'মিটাইয়া উৎপ্ব ফসলের মাত্র ২০ শতাংশ ইহাদের 
হাতে থাঁকত। কৃষকদের এই শোষণের ফলে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে গভশর অসন্তোষ 
[ছল ॥ বাড়াতি কর, গঁজণা কর প্রভৃতি আদায় 'দিয়া কৃষককে অনাহারে থাকিতে হইত। 

মাক্সবাদশ এঁতিহাসিক লান্রুজের মতে, “অন্টাদশ শতকের ফরাসী কৃষকরা ছিল 
লবণপেক্ষা শোষিত ।” ফাম্সের তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল প্যারস এবং লায়ছ্স প্রভাতি 
শহরেক্স শিল্প শ্রামক, ছোট কারখানার মালিক, দিন মুর প্রভৃতি ! 

অর্থনৈৌতিক অবস্থা (2০010101010 ০02016100 ) ৪ “ফ্লান্স ছিল ভূল অর্থনৈতিক 

বাবচ্ছার একটি প্রকান্ড যাদুঘর” (15181106 ৮129 ৪ %256 1011560]0 01 90091901010 

5919 )। ফ্রান্সের তিনটি প্রধান কর ছিল, যথা টেইলি বা সম্পান্ত 
পরতাক্ষ কর: ছুনাঁতি কর, ক্যাপিটেশন বা উৎপাদন করও ও ভিটিংয়েমে বা আয়কর৪। 
1কল্তু যাজক ও আঁভজাত সম্প্রদায় যাহারা যথাক্রমে চ্ট অংশ ও £ অংশ ফ্রান্সের 
ভূসম্পত্তির মালিক ছিল তাহারা টাইলে কর দিত না। যাজক সম্প্রদায় পোইসির চুন্ত 
(১৫৬১ প্রাঃ) অনুযায়ণ স্বেচ্ছা কয় দিত । রাজা তাহাদের উপর 'নাদর্ঘ্ট ও সমানহারে কর 
বসাইতে পারত না। এদিকে আঁভজাতরাও নানাভাবে কাপিটেশন এবং আরকর বা 

১,.1238098০0,--7, 1. 

২, ফরাসী টচ্চারণ তেই। 

৩. করানী উচ্চারণ কাপিতানিয়। 
&, . ফরানী উচ্চারণ ভ'যাতির্যাম। 



ফরাসী বিপ্লবের কারণ ইত 

ভাটংয়েমে এড়াইয়া বাইত । ইহার ফলে এই তিনটি প্রত্যক্ষ করের প্রধান বোঝা পাঁড়ত 
তৃতীয় শ্রেণীর ঘাড়ে । যদিও উচ্চ যাজক ও আভিজাতরা ক্ান্সের জাতাঁয় সম্পদের ৪০% 
ভাগের মালিক ছিল, তাহারা এই বিরাট সম্পদের জনা নাধ্য কর দিত না। কর ধার্য 
কারবার ক্ষেত্রে নবধ দুনখাীত যথা “বিশেষ অধিকার” কম হারে কর এবং কর ছাড় 
(1১11৬1166৩) 90119599101 2100 92611190101) ) ফ্রান্সের রাজস্ব ব্যবস্থাকে বিপ্ষস্ত 

কাঁরয়া দেয়। তাছাড়া ইণ্টেস্ডেপ্ট নামক রাজস্ব কর্মচারশীরা ছিল ঘোর দুনখীতিগ্রন্থ, 
অমিতব্যয়ী। ফলে যে কর আদায় হইত তাহার বেশশর ভাগ কর্মচারী পোষণে 
রাখিতে হইত। 

উপরের তিনটি প্রত্যক্ষ কর ছাড়াও ফরাসঁ সরকার গ্যাবেলা (0846119 ) বা লবণ 
শুক, বাণিজ্য শুক প্রভীতি পরোক্ষ করও আদায় কারত। তৃতায় শ্রেণী সরকারকে 
পরোক্ষ কর : শুষ্ক: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দিত। তাহারা গণর্জাকে টাইদ (1075) 

ছু্নাতি অর্থাৎ ফসলের ডট ভাগ কর দিত। সামন্ত প্রভুদের জন্য কাঁভ“ বা 
[বিনা মজূরধতে কাজ করা, বানালিতে (81911055 ) প্রভাত বাধ্যতামূলক কর দিত। 
সরকার, গধর্জী ও সামচ্ত প্রভূদের কর 'মিটাইয়া তৃতীয় শ্রেণী, বিশেষতঃ কৃষকদের হাতে 
আর বিশেষ কিছ থাঁকিত না । এীদকে প্রথম দুই শ্রেণণ কর এড়াইয়া বহাল তাঁবয়তে দিন 
কাটাইত। তৃতীয় শ্রেণশর দহভেশগ ইহাতেও শেষ হইত না। সরকার ও সামন্ত প্রভুরা 

মালপত্রের উপর ইচ্ছামত শহজ্ক আদায় করার ফলে জানসপত্রের দাম বাঁড়য়া যাইত। 
এজন্য সাধারণ লোকেদের চড়া দামে 'জানষপন্র কীনতে হইত । শঃঞ্গক বাবস্থার অনাচারের 
জন্য ফরাসণ বাঁণক ও ব্যবসায়ীরা সরকারের উপর ঘোর অসন্তুষ্ট ছিল । তাহারা শ্থানীয় 
শুরক ব্যবস্থা রদ কাঁরয়া কেন্দ্রীয় শক ও অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য দাবী জানায়। 

ফ্রান্সের অর্থনীতর অপর অন্ধকারময় দক ছিল সরকার? অপব্যয় এবং রাজপারি- 
বারের আমতব্যয়িতা । সরকারের রাজস্ব খাতে যাহা আয় হইত তাহা দ্বায়া কর্মচারীদের 

বেতন, যুদ্ধের খরচ ও রলাজপাঁরবারের ব্যয় 'মিটাইতে তাহাতে 
সরকারী অধিতব্যগ্িত। £ সঙকুলান হইত না। গন্ডউইনের মতে, ভাাইয়ের রাজসভায় ১৮ 
হাজার কম'চারণ নিষুত্ত 'ছিল, ইহাদের মধো ১৬ হাজার কর্মচারী কেবল রাজপ্রাসাদের 
কাজের জন্যই বহাল 'ছিল। রানধর খাস চাকরের সংখ্যা ছিল ৫০০। রানী নিত্য নূতন 
ভোজসভা ও পোষাকের জন্য প্রচুর খরচ কারতেন ৷ এই ঘাটাত মিটাইতে সরকারের বহু 
অর্থ ঝণ হয়। ১৭৮৮ গ্রীঃ সরকারের ব্যয় মিটাইবার জন্য দরকার পড়ে ৬৩০,০০০,০9০ . 
[লিজ এবং সরকারের খণের সুদের দরহণ আরও ৩১৬,০৪০,০০9 লিভ্র। এই অথ না 
থাকায় ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকিতে বাধ্য হন। গুডউইন মন্তব্য 
কাঁরয়াছেন যে, “ফরাসী বিপ্লবের প্রাকালে অর্থনৈতিক সমস্যার ম্লকথা ছিল 
ভাঁমতব্যায়তা বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারের অক্ষমতা" ॥১ 

১০255 58890068০0৫ 6109 11080 0181 0:001920 02. 856 ৪5৩ 01 609 50501106107 198 6109 

17079981005 ০৫ £9908178 5986 20627 186708 ০1 63091018059,” 0০০৫. 710-71197018 
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এাঁদকে মদূদ্রাম্ফষণীতির ফলে দুব্মূল্য বহুগুণ বাড়িয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যর দাম 
বাড়িয়া গেলেও শ্রামকের ও 'দিন মজুরের মজুরগ বাড়ে নাই ॥ ফলে খাদ্যের জন্য দাঙ্গা 

(81980 77101) আরম্ভ হয় । কেদ্বরিজ এীতহািক জঙ্' রুডের 
মতে, ১৭৭৫--১৭৮৮ প্রাঃ প্ন্ত প্যারিস, লায়ন-স প্রভাতি শহরে 
রুটির দাঙ্গা চলে । জিনিষপনের দাম শতকরা ৬৫ ভাগ বাড়িয়া 

যায়। ইতিমধ্যে ১৭৮৮ ধ্রীঃ নিদারুণ শিলাবৃম্টি ও ঝড়ে শসা হানি ঘটে। গ্রামের 
[নরম কৃষকেক্পা খাদ্যের সন্ধানে শহরের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। বূরবোঁ সরকার 
এই সঙ্কটের মোকাবলা কারতে ব্যর্থ হয়। 

দ্শনিকদের প্রভাব £ অন্টাদশ শতকে ইওরোপে যুন্তিবাদের জাগরণ ঘটে । লোকে 
যাহা চলিতেছে তাহাকে মানিয়া না লইয়া, প্রচলিত ব্যবচ্ছার দোষ-প্াট বিচার করিতে 

শিখে । অম্টাদশ শতকে য্াক্তিবাদের বিশেষ অগ্রগাত দেখা যায়। 
১৬৪৮৪ ফরাসী দাশশনকদের রচনা ব্যান্তবাদখ দষ্টভঙ্গগ গঠনে বিশেষ 
সম্পর্কে নূতন চিন্তা কার্করা হয়। দার্শনিকগণ এই মত প্রচার করেন যে, প্রজার কল্যাণ 

কারবার 'নামত্তই রাজা আছেন। দাশ'নিকেরা বলেন যে, প্রকাতির 

[নিয়মে আঁধকারের সাহত কত'ব্যও থাকে । সুতরাং রাজা কেবলমাত্র আধকার ভোগ 

কাঁরতে পারেন না, তাঁহাকে কর্তব্য কারতেও হইবে । হেলভিসিয়াস (176110105 ) 

নামক দার্শনিক বলেন ষে, “জনকল্্যাণের দ্বারা সামাগ্রক সুথ বাড়বে ।” ছলব]াখ্ 
(1701620%) বলেন যে, “মানুষ আদতে সুখী ছিল । রাজনৈতিক ও ধমশয় অনাচারের 

ফলে মানুষের দহঃখ-কস্ট বাড়য়াছে।” 
দাশশনকপ্রবর মন্তেস্ক্যু (১৬৮৯-১৭৫৬ ) স্বৈরাচার” রাজতন্ত্র বিশদ সমালোচনা 

করেন। তিনি বলেন ষে, "যাদ একই ব্যান্তর হাতে সরকারের আইন, বিচার ও কাষ"- 
[নিবাহক বিভাগ ন্যস্ত থাকে তবে রাষ্ট্রে ব্যন্তি স্বাধীনতা লোপ 

পাইবে ।” তান তাঁহার আইনের মর্ম বা 'দপিরিট অফ লজ (0116 
9791716 ০1 1.9%/9) গ্রন্থে ক্ষমতাবিভাজন নীতি অথাৎ প্রশাসন, আইন ও বিচার 
বিভাগকে পৃথক করার পরামর্শ দেন । এই গ্রন্থ এত জনপ্রযক্পতা লাভ করে ষে ১৮ মাসে 
ইহার ২২টি সংস্করণ বিক্ুন্ন হইয়া যায়। মন্তেস্ক্য ইংলণ্ডের রাজতন্রের ন্যায় নিয়ম- 
তাঁন্পক বা সাংবিধানিক রাজতন্তের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার পাপসিয্ান লেটাস 
.(ঘ)৩ চ515181 1:506515 ) নামক গ্রন্থে তিনি পুরাতনতন্্র অর্থাং ফরাসী আভজাত 
সমাজব্যবস্থা ও রাজা শাসন ব্যবস্থার বহ্ দোষ-্ুটি উল্লেখ করেন। ভলতেয়ার 
(১৬৯৪-১৭৭৮) ছিলেন তণক্ষ7 বাঙ্গ রচনায় পারদ । তাঁহার পাশ্ডিত্যগ ছিল অগাধ। 

[তান গীজণর দুনশাতগলি তাঁহার শাণিত বঙ্গের কষাঘাতে জজীরত করেন। তিনি 
ছচ্মনামে রচনা লাখতেন। ফ্রান্সের পাঠক সমাজ তাহার ঘচনা পড়িবার জন্য বাগ্র 
হইয়া থাঁকিত। ভলতেয়ারের রচনার ফলে গাজণার অন্বাম্ততা সম্পর্কে লোকেয় ধারণা 
পাচ্টাইয়া বায় । 

দাশশীনক চড়ামাণ জা জেকুইস রুশো ছিলেন সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও বৈপ্লাবক মতের 

মুদ্রান্মীতি ও খাছ 
মূল্য বৃদ্ধি 

মন্তেতুঃ ভলতেয়ার 



ফরাসী বিপ্লবের কারণ ২৫ 

প্রবস্তা। তাঁহার ব্যান্তগত জীবন পাঁবন্র না হইলেও তাঁহার মতবাদের ব্যাপকতা অস্বাঁকার 
করা যায় না। রুশো তাহার বিখ্যাত রচনা কনগ্রান্ট সোপিয়েল 
(0908০ 9০০1৪] ) গ্রন্থে রাষ্ট্রের উংপাত্ত বিশ্লেষণ করেন। 

[তান এীতহাসিক প্রমাণের সাহায্যে এই সত্য প্রচার করেন যে, ঈশ্বর রাঙ্গা বা প্পাঞ্ট্ সৃন্টি 
করেন নাই। জনসাধারণই রান্ট্রের উৎস। রাম্ট্রেরে সাবভোম শান্ত জনসাধারণের 
হাতেই আছে। রাজা জনমত অন_যান্নী ঢালতে বাধ্য । 'তাঁন আরও বলেন যে, মানুষ 
মান্রেই স্বাধান হইয়া জন্মায় । সামাজিক অব্যবস্থা মানুষকে দাঃদ্ু অথবা পরাধখন করে। 
সুশোর এই বৈপ্লাবক মতবাদ জনমানসে প্রভূত আলোড়ন সন্ট করে। 

এনসাইক্লোপাঁডজ্ট (1217০5০1018615 ) বা বি*বকোষ রচাগ্নতারাও ফ্রান্সে যান্ত- 

বাদী দংষ্টি গঠনে সহায়তা করেন । ভেনিস দিদেরো, ভি এলেমবাত (19. 41500961) 
প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন বিশ্বকোষ গ্রন্থের প্রণেতা । দাশণনকদের 
রচনাও এই গ্রন্থে স্থান পায়। ১৭৬৫ প্রাঃ এই গ্রন্থের ৪ হাজার 
কাঁপ বিক্রয় হয় । অন্টাদশ শতকে 'ফাজওক্রযাট (71155100186) 

নামে এক প্রকার অর্থনোতিক মতবাদের উদ্ভব হর । ইংলন্ডের এযাগ্ডাম স্মিথ (20910 

97010) ছিলেন এই মতবাদের প্রবর্তক । ফরাসণ অর্থনণাতাবদ কুয়েসনে (385906১) 
ছিলেন ফ্রান্সে এই মতবাদের প্রধান প্রচারক। 'ফাঁজিওক্র্যাট মতের অনরাগণরা 
মাকণ্টাইলবাদকে (1467০9116111510 ) ভ্রাম্ত মতবাদ বলিয়া সমালোচনা করে। ইহারা 

ফ্রান্সের শুজ্ক নগাতি, ননিয়ন্্রণ প্রথার তীব্র সমালোচনা করে। ইহারা অবাধ বাণিজ্য 
নত ও থাদ্যশপ্যে্র খোল্সা বিক্ুয় দাবী করে। 

দাশশনকদের মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের সুষ্টি না কারলেও ইহা পরোক্ষভাবে 
বিপ্লবের ক্ষেত্র সৃ্টি করে (বিশদ আলোচনা পৃঃ ২৯ দ্রষ্টব্য )। প্রাতনতম্ম বা 
ফান্সের পুরাতন সমাজ ও শাপনব্যবন্থার ভরাট দেখাইয়া ইহারা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে 
জনসাধারণের আস্থা নষ্ট কারয়া দেয়। সাধারণ লোকে তাহাদের দৃ৫খ-দুদ'শার কারণ 
বুঝতে পারে । প্রচালত ব্যবস্থা সম্পকে দাশশনকদের সমালোচনা এমন একটি প্রেরণা 
সৃম্টি করে ফে, তাহার প্রবাহে পুরাতনতন্ঘ ভায়া পড়ে । এইভাবে বিপ্লবের মানাঁগক 
প্রদ্তুতি গঠনে দারশীনকদের রচনা কাজ করে। 
দেশি প্রভ্ভালব ( ম0791%0 [10115611095 ) ৪ ফরাসী বিপ্লব ঘাটবার 

পশ্চাতে বৈদেশিক প্রভাবও কিছ কাজ কাঁরতোছল। ইংলণ্ডে ১৬৮৮ গ্রীঃ গোরবঞ্জনক 
বপ্লব (01011985 7২৩৬০186102) ঘাটবার ফলে ইংলস্ডে স্বৈরতল্ম 

৬ ধ্বংস হইয়া পালণামেপ্টের নিপাশ্মিত সাধাবধানিক শাসনব্যবস্থা 
প্রভাব ছাপত হয়। ইংরাজ দাশশীনক লক (1,০০০ )-এর মতবাদ এই 

বিপ্লবে কার্যকরণ হয় । প্রাতবেশী ফরাসী দেশের 'চন্তাবদের়া 
ইহার দ্বারা অনংপ্রাণত হইয়া ফ্রান্সে অন:রূপ শাসনের প্রবর্তনের সঙকজ্প নেন। 
তাছাড়া আমোরকাঙ্গ গবাধীনতা বৃদ্ধে (400611981) ৬121 01 10090600617০9 ) বহু? 

ফরাসী শ্েচ্ছাসেবকেয় কাজ করেন। মাঁক্ন দেশ হইতে তাহারা টম পেইনের 

রুশেোর মতবাধ 

বিশ্বকোষ প্রণেতা ও 
কিজিওক্রযাটবাধীরা 



হ্ঠ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেখা 

(07) 7১৪19 ) ভাবধারা, প্রজাতল্বাদ এবং মানবাধিকারের আদশ" গ্রহণ করেন 
লাফায়েং প্রমূখ ফরাসী নেতা জ্বদেশে ফিরিয়া মার্কিন প্রজাতন্ত্র ও স্বাধানতার আদর্শকে 
ফ্রান্সে রূপায়িত করার কথা ভাবেন। 

এইভাবে ফ্রান্সের রাজনোতিক, সামাঁজক ও অর্থনৈৌতিক অবস্থা 'বিপ্লবের ক্ষেত রচনা 
করে। হীতমধো অর্থ সঙ্কটের দরহন ষোড়শ লুই ১৭৮৯ শ্রীম্টা্দে স্টেটস জেনারেলের 
অধিবেশন ডাকলে বিপ্লব আরম্ভ হয় । 

স্্লাভী ভ্িগ্রবেক্র হিত্ত ভ্রাম্পেন্স অর্থ নৈতিক অনন্বস্থাল্ল 
শনম্প (নও 187 09 [7817018 200100]0 60067119660 £0 €1)6 00৮. 

9:6৪] 01 1186 [77910018 186৮০010107) £ ফরাসণ বিপ্রব ঘাটবার জন্য অথনৈতিক 

কারণ কতটা দায়শ ছিল ইহা লইয়া এরীতহাসিকদের মধ্যে 'াবতক দেখা যায় । কালণইল 
প্রভৃতি এীতহা?সকেরা রাজনৈতিক কারণকে গুরুত্ব দিয়াছেন । মিশেলে (1410175160) 
নামক প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ফ্রান্সের অনতাকেই বিপ্লবের জন্য দায়ী কাঁরয়াছেন। টাইন 
(22116 ) প্রভতি লোকেরা দাশধনকদের প্রভাবকেই আঁধিক গুরুত্ব দিয়াছেল। তিনি 
মনে করেন যে; বৃজোয়া শ্রেণী দার্শীনকদের ভাব্ধারায় প্রভাবিত হইয়া জনতার সাহাষ্যে 
পুরাতন বাবন্হাকে ভায়া ফেলে । মাদেলাঁর মতে পুরাতন ব্যবন্থার মর্যাদা দাশ'নকদের 

সমালোচনায় ধৰাঁসয়া যায় । ইহার ফলেই বিপ্রব সম্ভব হয় ॥ উনাঁবংশ শতকের লেখকেরা 
দাশশনিকদের প্রভাবকেই বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন । 

বিংশ শতকে ফরাসী বিপ্লব সম্পকে আরও গভীর গবেষণার ফলে এই বিপ্লবের 
অথনোতিক ও সামাজিক কারণকে এখন বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। জোরেস (18163 ), 

মাতিয়ে (1807152 ), লেফেভর (1-66০৮%1 ) প্রভাতি ফরাসণ 
ফরাসী বিপ্লবের কারণ এ্ীতহাসকেরা এবং গরুডউইন (0০০৫%17) প্রভৃতি ইংরাজ 
সম্পর্কে গরম্পর 
বিরোধী মত এরীত্হাসিক ফরাসগ বিপ্লবের অঞ্থনৈতিক ও সামাজিক কারণের 

উপর বিশেষ গুরুত্ব 'দিয়াছেন। মস: 'স্টফেনস-এর মতে, 
“এই আন্দোলনের কারণ ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক - দার্শানক গু 
সামাজিক লহে।”১ 

অন্টাদশ শতকে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনে বহু রেদ জমিয়াছিল। বূরবো 
রাজারা এই রেদকে সংস্কারেন্প দ্বারা মুস্ত করার কোন ব্যবন্ছা করেন নাই। ফ্রান্সের 

রাজস্বব্যবস্থা 'ছিল অত্যন্ত ভুটিপূর্ণ। বাহাদেয় আয় ও সম্পান্তি 
কর ব্যবস্থার ছুনাঁতিঃ বেশণ ছিল তাহারা কর কম "দিয়া যাহাদের সম্পার্ত কম ছিল 
তৃতীয় শ্রেণীর শোষণ £ 
কুষকের দুরবস্থা তাহাদের বেশ 'দিতে বাধ্য করা হইত। বাজক ও আঁভজাত শ্রেণী 

যথাক্রমে সু্ট ও $ অংশ ভূ-সম্পাঁতর অধিকার হইলেও যাজকরা 
পোহীসর চুক্তি (00100806 ০? 7১915555 ) অনুসানে স্বেচ্ছা কর [দত। আভিজাতরাও 

টাইলে নামক প্রত/ক্ষ কর দিত না। এাঁদকে ক্যাঁপটেশন ও ভিটিংয়েমে নামক প্রত্যক্ষ 
১০.:711009 080885 ০৫ 6৪ 00056210906 92৩ 0105685 60030010010 8200 0০1101051, 10০06 2810 
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ফরাসণ 'বিপ্রবের কারণ দ্ধ 

করগীলও আঁভজাত শ্রেণী নানাভাবে এড়াইয়া বাইত। .ফলে রাজস্বের বোঝা প্রধানত৪: 
কৃষক শ্রেণীর ঘাড়ে পাঁড়ত। রাজাকে কর দেওয়া ছাড়া, কৃষকেরা গাীঁজণা ও সামন্ত 
প্রভদেরও নানা কর দিতে বাধ্য হইত। গাঁজর্কে প্রদেয় করের নাম ছিল টাইদ। 
উৎপন্ন ফসলের ভঁট ভাগ টাইদ হিসাবে প্রদেয় ছিল। এছাড়া কাঁড বানালিতে 
প্রভৃতি সামন্ত করও তাহারা দিতে বাধ্য হইত ॥ আর্থার ইয়ং নামে এক ইংরাজ লেখক 
১৭৮৮ শ্রধঃ ক্রান্সের গ্রামাণুলে ভ্রমণ করেন। তান ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের দারদ্র ও" 
দুরবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করেন ।১ 

সমহারে কর দিতে অস্বীকার করায় সরকারের রাজস্ব ঘাটাত বজায় থাকে ।' 
সরকারের আয় বাড়াইবার উপায় না থাকায় বুরবোঁ রাজতন্ত্র অর্থ সঙ্কটে ভুগিতে থাকে । 

এঁদকে রাজপাঁরবারের ঘোর অমিতব্যয়িতার ফলে সরকারের 
উঠ শমিতব্যয : অর্থসঙকট তার হইয়া উঠে। চতু্দশ লুইয়ের আমল হইতে 

ফ্রান্সের রাজধান? ভার্সাই নগর একাঁট 'বিলাস ও আড়ম্বরের 
কেন্দে পরিণত হয । এতিহাসিক ওয়েকম্যানের ($/81:97791) ) মতে, “চতুদশি লুই 
কয়েকটি দণর্ঘচ্থায়ী যুদ্ধ কাঁরয়া ফ্রান্সের রাজকোষ শুন্য কারয়া ফেলেন।” পঞ্চদশ 
লুইয়ের় আমলে এই আঁমতব্যয় আরও বাঁড়য়া যায়। ভার্সাই প্রাসাদ 'বিলাসের লগলাভূমি 
হইয়া উঠে । গুডউইনের মতে বূরবো রাজারা আড়ম্বর দেখাইবার জন্য প্রাসাদে অসংখ্য 
বর্মচার়ী নিয়োগ কারতেন । ভাসণই প্রাসাদের ১৮ হাজার কমণচারীর মধ্যে ১৬ হাজার, 
ছিল যোড়শ লুইয়ের খাস কর্মচারী । ইহার মধ্যে ৫০০ লোক 'ছিল রানী মারিয়া 
গ্যাণ্টোনেটের ব্যন্তিগত কমণচারী । এই কমণচারীদের মাহনা এবং ভোজসভা, শিকার 
প্রভৃতি খাতে সরকারের প্রভূত অথ ব্যয় করা হইত। 

রাজকীয় আমতব্যয়িতার অপর একটি ক্ষেত্র ছিল য;চ্ধ-বিগ্রহ এবং পঞ্চদশ লুইয়ের 
বৈদেশিক নীতি। পণ্দশ লুই আত্টয়ার উত্তরাধকারের ধুদ্ধে এবং সপ্তবষের ঘুদ্ধে 
ররর ফ্লান্সকে জড়াইয়া প্রভূত অর্থ বয় করেল। তাছাড়া তিনি 
নীতি অর্থকতি  পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকারের বুদ্ধেও গোপনে প্রভূত অথ ব্যয় 

করেন।২ ষোড়শ লুই আমেরিকার ্বাধখীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়া; 
ফরাসী রাজকোষ শূন্য কয়া ফেলেন । ইহার ফলে অর্থসন্কট এমনই তীন্র আকাম ধরে 
যে ষোড়শ লুই বাধ্য হইয়া অর্থ বরাদ্দের আশায় স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ভাকেন। 

ফরাসণ সরকার এমন এক শুল্কনীতি অনুসরণ করিত যাহায় ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য 

দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইত । মাক্ণাশ্টাইলবাদ অনুসারে ফরাসী সরকার শিপ এবং আমদানী 
ব্যবস্থা নিয়ন্ণ কারিত। পেটারনালিজম বা আভভাবকত্ব নণীত, 

অনুসারে শিজ্পকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে না দিয়া সরকার? 
নিয়ন্্রণে রাখত । ফলান্সে অন্তঃশুলক ও সামণ্তশ্রেণীর আলাদা 

শুল্ক আদায়ের নিয়ম থাকায় দেশের ভিতর মাল চলাচলে বাধা দেখা দিত। বান 
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আভ্যন্তরীণ শুন্ধ নীতি 



৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ঘঠাটতে শুক্ুক আদায় দিয়া মাল পাঠাইবার ফলে জিনিষের দাম বাঁড়য়া যাইত । লায়নস, 
নণ্টস প্রভৃতি শিল্প শহরের বাঁণকেরা সরকারণ নিয়ন্তণ ও শুজ্ক নশীতির দরুণ সরকারের 
প্রীতি খুবই অসন্তুষ্ট ছিল।* সামন্তদের ছারা হয়রানির বিরুদ্ধে তাহারা আদালতে 
মামলা দায়ের কিলেও ন্যায় বিচার পাইত না। কারণ বিচারালগ্লগঃলিতে সামন্ত 
শ্রেণীর লোকেরাই বিচারক ছিল। 

অন্টাদশ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সে দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পান্ন। প্রয়োজনের 
তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বাড়ে নাই। এদিকে ফ্।ন্সের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। 

সপ্তদশ শতকের শেষে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯০ লক্ষ । 
জনসংখ্যা হুদিও বিপ্রবের প্রাকালে তাহা বাঁড়য়া ২২ কোটিতে দাঁড়ায় ।২ চাহিদা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি £ হ্ 
মগ্রান্ষীতি বাড়বার ফলে থাদ্যদ্রব্যের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায় । এছাড়া 

মুদ্রাস্ফীতর ফলে দ্রবামূল্য দারুণ বাড়ে। ফ্লান্সে মুদ্রাস্ফীতর 
অন্যতম কারণ 'ছিল দাঁক্ষণ আমোরকা হইতে ঢালাও হারে রুপা আমদানী । ১৭৮০ 
১৮০০ শ্রগঃ মধ্যে মৌক্সকো হইতে ৩৫৬ টন রূপা ইওরোপের বাজারে আমদান? হয় । 
সোনার আমদানীও কম 'ছিল না। এই ঢালাও ধাতু আমদান? ম.দ্রাম্ফীতি ঘটায় । 
কোন কোন এঁতিহাসিক মনে করেন যে, মেক্সিকোর খাঁনগুলিতে ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত হয়। মদ্রাস্ফীতির ফলে ফ্রান্সে খাদ্যদ্ুব্যের দাম শতকরা ৬৫% বাড়িয়া যায় । 
রুটির দাম শতকরা ৮৮% বাড়ে । লান্রসের মতে জিনিষের দাম বাড়লেও সেই তুলনায় 
এজ.রীর হার শতকরা ২২% মান্র বাড়ুয়াছিল। ইহার ফলে দিনমজ-র ও 1শল্প শ্রামকদের 
খাদ্য কিনিতে শতকরা ৬০- ৮০ ভাগ অর্থ বায় হইয়া যায়। 

বযবসায়-বাঁপজ্যে মন্দা, দ্রব্যমূল্য বাদ্ধির জন্য শিল্প মালিকেরা শ্রামকের মজহার 
হাস ও শুজ্ক ব্যবন্থার সংস্কার দাবী করে। তাহারা শ্রামকদের সঞ্ঘ বা গিল্ড প্রথার 
রা অবসানও দাবশ করে । শিল্প মালিকেরা বলে যে, শিজ্পে 'নিয়ন্ণ রদ 
নৈতিক ঘাবী £ফরাসী হইলে, শনুতক ব্যবস্থার সংস্কার হইবে ও অবাধ বাঁপজ্য নাতি চাল; 
অরকারের উদ্বাসীন্ত হইলে তবেই ফ্রান্সে শিজ্েপ মন্দা দূর হইবে। কিন্তু বুজৌয়াদের 

এই দাবীগ-লির প্রতি ফরাসী সরকার উদাসীন থাকে। বুজোম্া 
শ্রেণী বুঝিতে পারে যে, ফ্রান্সের লামন্তকেশ্দ্রিক অথ নপাত ক্রান্সের সমাজতান্নিক সমাজ- 
ব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। একাটকে না ভাঙয়া অপরাটিকে ভাঙা ঘাইবে না। 
'জোরেস (৪8165 ) নামক বিখ্যাত রাতহাসিক মন্তব্য কারক্লাছেন যে, “বুর্জোয়া শ্রেণী 
ছল লাহস এবং আগ্রাসী । তাহারা উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থাগন কেবলমান বৈপ্লাবক 
পাঁরবত'ন আনে নাই, রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও তাঁহারা বিপ্লব আিতে উদ্যত হইয্লাছিল ।”৩ 
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ফরাসী বিপ্লবের কারণ ন্ 

সুতরাং দেখা যায় যে বিপ্রবের প্রাক্কালে ফরাসী অর্থনীতি এক সঙ্কটজনক অবস্থায় 
উপনীত হয়। ভূমিহীন কৃষক ও রুটহান শ্রামক ধাহাদের সাঁকুলে (9923- 

00100655 ) বা সর্বহারা বলা যায় তাহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইয়া 
দা রা রুটির দেয়। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ধন? 
বর্ষোরাদের অসন্তোষ বহর্জোয়াদের অর্থনোতক সমৃদ্ধি তাহাদের ক্ষমতালোভাঁ করে। 

তাহারা অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ মর্যাদাকে ঘ্ণা কারত। সুতরাং 
ফরাসী অর্থনশাততে একাদকে ছিল বৃজোয়া শ্রেণীর সমহাদ্ধজানত অসস্তোষ অপর দিকে 
[ছল কৃষক-্রীমক শ্রেণীর দারদ্রজনিত অসক্োষ। উভয় শ্রেণী একত্র যুস্ত হইলে 
বিপ্লব ঘটে। 

তৃতীয় শ্রেণীর অর্থনোতক অসন্তোয থাকিলেও নেতৃত্বের অভাবে তাহা বিপ্লবের রূপ 
ধারণ করে নাই। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণী নেতৃত্বদানে আগাইয়া আসলে এই অসন্তোষ 

বিপ্লবে পারণত হয় । ধনী ও শিক্ষিত বুর্জোয়ারা আভজাতশ্রেণগর 
বুর্জোয়। শ্রেণীর নেতৃত্ব 
হানানিডের রন অহংকার [বিশেষ সবধাকে ঘ:ণা করিত। তাহারা চাছিত ষে, হয় 

তাহাদের আভজাতদের সমান মধাদা দেওয়া হউক, অথবা 

আভজ্ঞাতদের তাহাদের স্তরে নামাইয়া দেওয়া হউক। বুজোয়া শ্রেণীর এই সমান 

আঁধকারের দাবগ প:রাতনতন্তের পতন ভাকয়া আনে। ষোড়শ লুইয়ের সংস্কার. 

প্রচেষ্টা বিফল হইলে বিপ্লব ছাড়া পুরাতনতন্্র ভাঁওবার অন্য পথ নাই তাহা স্পম্ট 

হইয়া যায়। 
দাশখনকদের রচলার প্রধান পাঠক 'ছিল শিক্ষিত বুজোঁয়া শ্রেণী । দাশখনকদের 

রচনা তাহাদের পুরাতনতন্ত্র ভাঙিতে অনংপ্রাণিত করে। সংতরাং সামাজিক, রাজনোতিক 
এবং দাশশনক কারণও বিপ্লব সূন্টি কারয়াছিল বলা যায়। বার্পেভ (3819৩ ) 

নামক এাতহাাসক মন্তব্য কাঁরয়াছেন ষে, “সভ্যতা, জ্ঞানদীপ্তি ও শিজ্পে অগ্রগাতির জন্যই 
ফরাসী 'বপ্লব ঘটে )”১ 

হল্রাী লিঞন্বে দার্শনিক দেল দান (পুগ।9 1011780 01 8৪. 
01811050016.) (076 ০0006976810 01 (16 779001) 1395০186107 )£ ফরাস" 

শবপ্রবের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন এীতহাসিক বিভা বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন । 
মাকর্সবাদ এরীতহাঁসক বথা লেফেভরঃ মাতিয়ে, মনসণস্টফেনস 

১87 প্রভীত সামাজিক ও অর্থনোতিক কারণের গুরুত্ব বেশী বাঁলয়া মনে 
করেন। অপর দিকে সেতোত্রিয়াঁ ( 213998011500 ), টেইন 

(78105), রূস্তান (2২98521 ) প্রভাত এীতহািকরা দার্শনিকদের প্রভাবকে বিশেষ 

গুরুত্ব দেন। 
অর্থনোতক মতের অনুরাগণরা মনে করেন যে, ফ্রান্সে বিপ্লব স্ান্টর পশ্চাতে 

দাশীনকদের অবদান ছিল আঁকণ্িংকর। দাশনিকরা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবে নেতৃর দেন 

১, শা,  জা৩৪ 0? 009 16001) 195০9106100 090 ৮9 86200690 ৪০ 806 0:081:998 0. 

01511185110, 601189697010606 800 1000885-90য6
, 



8০ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেখা 

'নাই। এমন কি তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের ডাক দেন নাই । দাশশনকরা কেবলমারর 
প্রচালত ব্যবস্থার ভুলগ্রুটি দেখাইয়া নমালোচনা করেন। 

ছাশশনিককের প্রতাৰ দার্শীনকেরা রন্তপাতের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার পারবর্তনের কথা পপর্কে 
রি প্রচার করেন নাই ৷ রুশো প্নস্তপাত এবং হত্যাকাণ্ডের বিরোধা 
যুক্তি ছিলেন। বিপ্লব ঘাঁটবার আগ্গেই মন্তেস্ক্যু ও ভলতেয়ারের মৃতু 

হয়। সংতরাং বিপ্লবের সছিত তাহাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। 
দ্বিতীয়তঃ, দার্শানকদের মধো এঁক্যমত ছিল না। প্লুশো প্রজাতন্ঘের এবং সাম্যের 
আদর্শে বিশ্বাস কারতেন। মন্তেস্ক্যু নিয়মভান্তিক রাজতন্দের অনুরাগী ছিলেন। 

ভলতেয়ারের রচনাগুলি ছিল কেবল সমালোচনাধম। মন্তেস্ক্য বা রূশোর ন্যায় 
ইহাতে কোন মোঁলিক চিন্তা এবং গঠনাত্মক 'দক ছিল না। 'ফিজিওক্যাট নামক 
অথনাতবাদের অন:রাগীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের কথা ভাবিত না। 
এইরূপ পরস্পর-ীবরোধাী মতের দরুণ দাশশীনকদের প্রভাব ছিল 'বাক্ষগ্ত। তৃতীয়তঃ 
দাশনিকরা ফ্রান্সের সমাজব্যবন্থা, শাসনব্যবন্থা প্রভৃতির পাঁরবর্তন কামনা কারলেও, 
এই পাঁরবর্তন ফিভাবে আনা যাইবে, সেই পন্থা নিদেশ করেন নাই। চতুর্থতঃ, 
দাশশীনকদের মতবাদের সাঁহত গ্রামীণ কৃষক, শ্রীমক, সাঁকুলেং ও সাধারণ মধ্যবিত্তরা 
পাঁরচিত 'ছিল; একথা মনে করা যায় না। ফ্রান্সের খুব কম সংখাক লোক এই সকল 

রচনা পড়ার সুযোগ পায় । দাশাঁনকদের ভাবধারা বুজৌয়া শ্রেণীর একাংশের মধোই 
সঈমাবদ্ধ ছিল । আসলে ফ্রান্সের বাস্তব পামাঁজক, অথনৈতিক, রাজনোতিক অবদ্থার 
জনাই বিপ্লব দেখা দের । বাস্তব অবস্থার ফলেই বিপ্রব আরম্ভ হয় ।১ 

মসস্টফেনস উপরোস্ত কারণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, “ফরাসণ বিপ্লবের কারণ ছিল 
প্রধানতঃ অর্থনোতক ও রাজনোতিক, দার্খানক ও সামাজিক নহে।”২ ম্যালেট ডু 

পান (49119/-08-80 ) মনে করেন যে, দাশণনকরা পুরাতন 
ব্যবন্থার সমালোচনা করিলে, তাহার ফলে লোকে বিদ্রোহ? হইয়া 
উঠে, ইহা মনে করা যায় না। দাশানকদের রচনার একমাত্র ফল 

ছল এই ষে, তাহা পাঁড়য়। লোকে পুরাতন ব্যবস্থা সম্পকে” আস্থা হারাইয়া ফেলে। 
'লুৃতরাং দাশশীনকদের অবদান ছিল নোৌতবাচক বা ([9896156 )। 

সেতো ব্রিয়াঁ (01095881180 )১ রুস্তান (০85099 ) প্রভাতি এীতহ।ন্ক 
উপরোন্ত মতের বিরোধিতা করেন । দার্শীনকদের কাজ হইল ব্যান্তর জালোকে প্রচলিত 

ব্যবস্থার উপযোগিতা পরাক্ষা করা। দার্শীনকরা প্রত্যক্ষভাবে 
১ প্লবে অংশ গ্রহণ করিবেন অথবা বিপ্লবের পন্থা নির্দেশ কাঁরবেন, 

ইহা আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, দাশশীনকদের মধ্যে সমান ও 
বাট 1ক হওয়া উাঁচত, ইহা লইয়া মতভেদ থাঁকালও, ফলান্সের প্রচলিত বাবার অসারত্ব 

মর্পঠিফেনসের 
অভিমত 

১, ও 26০196102 আও 60০ 00890008 01288116198, 11806117160 1855০808100, 

২, 71709 080868 01 6৪ 20081610& অই? 010169ি 9900.000108] 20 00118108] 100৮ 

20101)05010105] 0: 9০00181,” 10789 98090 4--08010140085৮ 20196, * 7১, 9, 
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সম্পকে" তাঁহাদের মতপার্থক্য ছিল না। দাশশীনকদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকলেও, 
নশীতর অখস্ডতা ছিল। তাঁহারা মনে কাঁরতেন যে, “বুদ্ধি ও আঁভন্জরতার দ্বারা সকল 
প্রথাকে বিচার করা উঁচত।” যাাস্তবাদকে তাঁহারা রাম্ট্র ও সমাজকে পরাঁক্ষার মাপকাঠি 
বালয়া মনে কারতেন। প.রাতনতল্লের মধ্যে যে অন্যায় ও জাবচার আছে তাহাকে 
তাঁহারা বিশ্লেষণ করেন। ইহার ফলে জনমানসে পুরাতন ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রদ্ধা নষ্ট 
হইয়া যায়। এতিহাসিক মাদেলাঁ (1805111 ) মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, “এতিহ্যের 

প্রাতি শ্রদ্ধাই ছিল পরাতনতন্মের ভাত ; 'নয়ন্তর সমালোচনার দ্বারা দাশানকেরা 
ইহাতে ফাটল সৃষ্ট করেন।”১ তৃতীয়তঃ, দর্শনের তত্তব্গলি সামাঁজক বিচারের ক্ষেতে 
প্রযুক্ত হইয়া ব্যবহারিক চারন্র লাভ করে। দর্শনের তন্তেবর সাহত সমাজ ও মানব 
কল্যাণের আদশ" যু্ত হয়। দারশশীনকরা বলেন যে, প্রকাত যাঁদ নিয়মের দ্বারা শাসিত 

হয়, তবে রাষ্ট্রও নিয়মের দ্বারা শাসিত হুইবে। য্ুন্তবাদ প্রয়োগ করিয়া দাশসানকেরা 
সেই নিয়ঞগ্যাল আবনকারের চেষ্টা করেন ।. চতুর্থতঃ, ইওরোপের অন্যান্য দেশ ষথা 
আষ্ট্রপা ও রাশিক্নায় সামাজিক অন্যায়, রাজনোতিক স্বৈরাচার অনেক তীর ছিল । কিন্তু 
দার্শানকদের দ্বারা এই সকল দেশে জনমত প্রভাবত না হইবার ফলে এই“নকল দেশে 
বিপ্লব ঘটে নাই। 

িলজফ বা দাশশনকদের প্রভাব প্রধানতঃ টি শ্রেণীর উপর পড়ে। 

(১) ভলতেম়ার ছিলেন বুজেরায়া জীবনবোধের চারণকবি। 'বর্জোয়াদের জীবন,যানরা 
তাঁহার ভাবধারা প্রতিফলিত হয় । (২) দাশখনকেরা ধর্গের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, গণজণার 
প্রাত অচলা-ভান্তর সমালোচনা করেন । বল্গোয়া শ্রেণী ইহার ফলে ধমণনরপেক্ষ দৃষ্টি 
লাভ করে। দারশশনকেরা ষে ব্যান্তস্বাতল্ বা ব্ক্তিস্বাধীনতার কথা বলেন, বুঙ্জোয়া 
শ্রেণী তাহাতে প্রভাবত হইয়া আজাততান্মিক সমাজকে ভাঙতে উদ্যত হয়। সুতরাং 
পৃবপ্লব ছিল আলোক বা দশনের কন্যা ।? 

দাশখশনকদের রচনা ফ্রান্সে বেশ লোকে পড়ে নাই ইহাও সঠিক তথ্য নয়। 
ভলতেয়ারের রচনার জনাপ্রয়তার কথা সীবাদত । তাহার রসাল ব্যঙ্গ রচনাগুলি ?শাক্ষত 

শ্রেণীর প্রিয় মানাঁসক খাদ্য ছিল। মন্তেস্ক্যর 'স্পারট অফ লজ 
(90 ০£ 1:8%5) নামক গ্রন্থটির জনীপ্রয়তা কম 'ছিল না। 
এই গ্রম্থের ১৯৮ মাসে ২২ট সংস্করণ |বন্য় মন্তেস্ক্যুর জনাপ্রয়তার 

গাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা যায়। রুশোর জনাপ্রয়তা ছিল সর্বাধিক । জ্যাকোবন 

পন্থী বিপ্রবীরা ছিল রুশোর মানস সন্তান । রুশো সাম্য ও স্বাধীনতার যে আদর্শ 
প্রচার করেন তাহা চিন্তাশীল ব্যান্তদের মন স্পর্শ কারয়াছিল। 

দাশশানকদের রচনা সাধারণ লোকে না পাঁড়লেও তাঁহাদের মতবাদ ইহাদের নিকট 
পেশছাইয়াছিল। সালোঁ (59192) বা বৈঠকী আত্ডাগুলিতে দারশীনকদেয় মতবাদ 

আলোচিত হইত। দার্শনিকেরা মানুষের সমান আধিকার, ব্যন্তি স্বাধণনতা প্রভৃতির 
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দ্বার্শনিকদের রচনার 
জনপ্রিয্ত। 



৩২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

কথা যাহা বলেন তাহা অধঃপাঁতিত জনগণের মনে নব আশাবাদ জাগ্রত করে। 

সাধারণ লাকের উপর লেফেভরের মতে, “ফ্লান্সেই প্রথম আভিজাতদের বিশেষ আঁধকার, 
ঘার্শনিকত্ধের প্রভাব সামন্ত প্রথার বিরুঞ্ধে স্বাঁধক সমালোচনা দেখা দেয় 1৮১ 

মন্তেস্ক্য ব্যাস্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতা বিভাজন নশীতির কথা 
বলেন। তিনি তাঁহার ণস্পরিট অফ লজ" বা আইনের মর্ম গ্রন্থে সাংবিধানিক রাজতন্দ্ের 

জাদশ€ প্রচার করেন। ভলতেয়ার গঈজণার দুনখাতগুীলকে তার 
বে শোর. আক্রমণ করেন। তাঁহার কাঁদদ (85014) ছিল একটি বহু 

পঠিত গ্রন্থ । রুশো রাষ্ট্রের উৎপাত্ত সম্পকে" বৈপ্লাবক তথ্য প্রচার 
করেন। 'তাঁন পোঁসিয়েল কনদ্রান (9০9০181 00920080%) বা সামাজিক চুত্তি গ্রন্থে 
জনগণকেই রাষ্ট্রের উৎস ও সারঝভোম শান্ত বাঁলয়া বর্ণনা করেন (বিশদ বিবরণ 
পৃঃ ২৫ দেখ )। 

এইভাবে দাশশনকরা পরোক্ষভাবে 'িপ্লবের সৃচনা করেন । বিপ্লব আরম্ভ হইবার 
পর দাশশনকদের মতবাদ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। ডোঁভড টমসনের মতে, 'বপ্লব 
আরম্ভ হইলে “দার্শনিকদের মতবাদ ইহার গাতিপথে ব্যবহৃত হয় ।২ পৃরাতনতন্ত্ ধংস 
হইবার পর ফ্লান্সের রাষ্ট্র ও সমাজকে নতনভাবে গাঁড়বার় জন্য দার্শনিকদের মতবাদকে 
প্রয়োগ করা হয়।” 

ভ্রাা-স্নল ক্ষেন প্রথমে হিল আন্রন্ড হন ৫ (তা 010 81০ 
৪5 ০100108 09668]' 11751 17) [7'87706 % )£ অন্টাদশ শতকের শেষ 'দকে ফ্রান্স ও 

ইওরোপের অন্যান্য দেশের সামাঁজক ও রাজনোতক অবন্থা তুলনা করলে দেখা যায় যে, 
ফ্রান্সের অবন্থা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উন্নত ছিল। ফ্রান্সে ভূমিদাস প্রথা পায় লোগ 
পাইয়াছিল। ইহার তুলনায় রাশিয়া ও আঁশ্টয়ায় ভূমিদাসদের অবস্থা 'ছিল ভয়ানক 
খারাপ ।৩ রুশ ও জামণন আভজাতশ্রেণী ছিল প্রবল পরাক্রমশালী এবং সবক্ষমতাময় | 

এই সকল দেশেয় রাজারা ফরাসী বৃরবোঁ রাজা অপেক্ষ। কম স্বৈরাচার ছিলেন না। 
এই সকল দেশে রাজা অপেক্ষা শিল্প-বাণজ্যের অগ্রগতি আদপেই হয় নাই। তথাপ 
এই সকল দেশে বিপ্লব না ঘঁটয়া কেন ফ্লান্সে প্রথম বিপ্লব আরম্ভ হয় তাহার কারণ 
আলোচনা করা আবশ্যক । 

এতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করয়াছেন যে, “ফ্রান্সের রাজা জভিজাতদের বিশেষ 
আঁধকারগ-লিকে লোপ কাঁরতে অসমর্থ হইলে বিপ্লব ঘটে” (9৩ 7২০5০010601 08176 | 
7608056 00৩ 10021210119 91160 (0 50152 106 08650101) 01101111626 )। 

1কন্তু ফিশারের এই আঁভিমতের কয়েকটি ভ্রট আছে। প্রথমতঃ, ইওরোপের অন্যান্য 
দেশগৃুলিতে সামন্ত শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ দেখা যায় নাই। 
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ফরাসী বিপ্রবের কারণ ৩৩ 

ফ্রান্সে কেন তাহা দেখা যায়, ইহার ব্যাখ্যা ফিশার ( 5£91)67) দেন নাই । 'ছ্বিতীয়তঃ, 
সামন্তশ্রেণীর বিশেষ আধকার দমন কাযা 'িপ্রব এড়াল সম্ভব ছিল না। কারণ 
বুঙ্জোয়াশ্রেণ ফ্রান্সের রাজনোতক, সামাজিক, অনৈতিক সকল স্তরেই আমূল 
পরিবর্তন দাবী করে) তৃতায়ত্ রাজ। ও সামন্তশ্রেণণ ছিল একই মুদ্রার দুই দিক। 
রাজা নিজ আঁধকার অক্ষ-্র রাখয়া কেবল সামন্তশ্রেণর আধিকার লোপ কারতে পারিতেন 

না। সুতরাং ফ্রান্সেই কেন বিপ্লব ঘটে তাহার ব্যাখা ফশারের বিশ্লেষণে পাওয়া 
যায়না। 

মূলতঃ, ইওরোপের অন্যান্য দেশে না ঘটিয়া ফ্রান্সে 'িপ্রব ঘটে কয়েকাঁট কারণে । 
(১) ফ্রান্সের রাজারা স্বৈরাচারী হইলেও পণ্দশ লুই ও ষোড়শ লুইয়ের এই 
স্বৈরতন্কে কার্ধকরণী করার ক্ষমতা ছিল না। প্রাশিয়া বা রাশিয়ার রাজাদের তুলনায় 
ফ্রান্সের শাসকরা ছিলেন অযোগ্য । পণ্চদশ লুই ছিলেন প্রজাপাত প্লাজা । 'তান 
কোন কঠিন রাজকার্ষে মন দিতেন না। সরকারী দগ্ঙদের কাজে পারশ্রম কারতেন 
না। যোড়শ ল:ই ছিলেন তাঁহার পত্রী মেরিয়া এ্যাণ্টোনেটের দ্বারা নিয়ন্ঘিত। কঠোর 
সিদ্ধান্ত লইয়া দ্ঢ়ভাবে কাজ কারবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, স্বৈরতল্্কে কাষকরণ 
কারতে হইলে যে কর্মশান্ত, দৃঢ়তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের ছিল 
না। ফলে পারাচ্াতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। পঞ্চদশ লুই ইহা 
অনুভব করিয়া বলেন যে, “আমার পর মহাপ্রলয় আসিতেছে” (1 00৩ 
076 0111156 )। 

(২) প্রাশয়ার বা আশ্ট্রয়ার বা রাশিয়ার রাজশান্ত প্রজাহিতৈষী দ্বৈরতন্মের 
অনুরাগী ছিল । ঠ্ধরতন্মের জনকল্যাণমূলক রূপ দিয়া তাহারা স্বৈরতন্কে 

যুগোপযোগী করার চেস্টা করেন। কিন্তু ফ্রান্সে ছিল আবামশ্র স্বৈরতম্ত। ফলে 
ইহার আবেদন কাঁময়া যায় । 

(৩) ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলির রাজসরকার ফরাসন লরকারের ন্যায় অথণসগ্কটে 
ভাঁগত না। ফ্রান্সের বুরবো সরকারের নিদার্ণ অর্থসঙ্কট, অমিতব্যয়িতা এই 
সরকারের স্বৈরতাম্বিক ক্ষমতাকে গঙ্গ; করিয়া দেয়। ইগরোপের রাজতল্রগ্ীল ছিল 
স্বচ্ছল ও ক্ষমতাশীল। 

(8) কান্সে সামন্ত প্রথায় বহ ভাঙন দেখা দেয়। ইওরোপের অন্য দেশগুলিতে 
সামন্তশ্রেণী যষেরুপ নানাবিধ আঁধকার ভোগ কাঁরত সেই সঙ্গে তাহারা নানাবিধ দায়িত্ব 
পালন কারত। দেশ রক্ষা, সরকারকে সৈন্য সাহাধ্য করা, শান্তি রক্ষা করা প্রভৃতি 
ধবাভন্ন দায়িত্বপ;ণ* কাজ তাহারা কাঁরত। ইহার 'বানময়ে তাহারা সরকারকে করদান 
হইতে অব্যাহাতি পাইত এবং সরকারী প্দগযাল আঁধকার কারিত। কিন্তু ফরাসা 

সামন্তশ্রেণী কেবলমান্র আধকার ভোগ কারত। ইহার বিনিময়ে কোন কর্তব্য করিত 
না। এজন্য তাহাদের বিশেষ আঁধকার অর্থহান হইয়া পড়ে এবং ইহার বিরুদ্ধ 
1বক্ষোভ দেখা দেয়। 

(৫) ফ্রান্সে বূজৌয়াশ্রেণীর উদয় ছিল একটি বিশেষ ঘটনা । সমাজ ব্যবস্থার 
ইওরোপ (বি. এ. )--৩ 
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পরিবর্তনের ফলে যে নৃতন শ্রেণীর উদয়ন হয় তাহাদের সাঁহত প:রাতন আঁধকার ভোগণ 
শ্রেণীর বিরোধের ফলে বিপ্লব ঘটে । ইওরোপের অন্যানা দেশ যথা প্রাশিয়া, রাশিয়া 
প্রভীতিতে তখন শিল্প বকাশ ও বুয়া শ্রেণীর প্রভাব বাড়ে নাই। কিন্তু ফ্রান্সে 
বুর্জোয়া শ্রেণী বেশ শান্তশালী ছিল। ইহারা পুরাতন সামন্ততন্ত, বাজকতম্ঘ এবং 
স্বৈরতন্মকে ভাঙয়া সমাজকে তাহাদের শ্রেণীর জাধকার স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হয়। ফ্রান্সে 
সমাজ ব্যবচ্ছার 'ববর্তটনে যে পরিবর্তন ঘটে ইগুরোপের অন্য দেশে তাহা তখনও 
ঘটে নাই। 

(৬) ফ্রান্সে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধ ও খাদ্যের দাম বাড়া জানত যে 
অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় তাহা ইওরোপের অন্য দেশগ্লিতে ছিল না। ফ্লাম্সের 

বুূরবো রাজতন্ত্র বৈদেশিক নীতিতে যে ব্যর্থতা দেখায় তাহা ছিল একান্তই ফ্রান্সের 
নিজস্ব সমস্যা । 

(৭) সব শেষে ফ্রান্সে দার্শনিকদের প্রভাব বৃজেশয়া শ্রেণীর উপর যেরুপ প্রবল 
ছিল, ইগরোপের অন্য দেশগলতে তাহা ?ছিল না। 'বপ্রবের অব্যবাহত আগে ফ্লান্সে 

মন্তেস্ক্যু, ভলতেম়ার ও রুূশোর ষে প্রভাব দেখা দেয় তাহা বিপ্লবের মানাসিক প্রস্তুতি 

ঘটায় । আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব ফ্রান্সের উপর যেভাবে পড়ে অন্যন্ 

তাহা ঘটে নাই। 
ফল্লাসপী জিল্রবের্র অন্িনার্মতা হিঙগাল 2 বুকস 

লাজভ্জেল্স াতিত্ (জা।9086 886 001) 0২650151107 ৯2৪ 

170951021086 %  [3651900911)11115 01056 73000]. 11010810115 ) £ এতিহাসিক 

ডেভিড টমসন মন্তব্য করিয়াছেন যে, “হীতিহাস ছক মাঁনয়া চলে না, এীতিহাদসিকেরাই 

ইতিহাসে ছক আবিচকার করেন ।”১ ফরাসী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী ছিল কনা ইহা লইয়া 
এীতিহাসিকদের মধো বাভন্ব মত দেখা যায় । এীতিহা?সক ভোভড 

ক্রালের পুরাতনতগ্্েরে টমসন বলিয়াছেন যে, “ইত পরস্পর বিরোধন মনে হইলেও ইহ সত্য 
সহিত নূতন সমাজ : 
ব্যবস্থার সংঘাত যে ১৭৬৯ প্রীঃ ফ্রান্সের দায়িত্বশীল লোকেরা এই বিপ্লব কাম্য মনে 

কারত না।”২ ডোঁভড টমসনের উপরোন্ত আভমত মানিয়াও ইহা 

বলা যায় যে, ফ্রান্সের নেতৃগ্থানীয় লোকেরা বিপ্লব না চাছিলেও পাঁরবর্তনহ?ীন অচল 

: মধ্যবৃগীয় সমাজ ব্যবস্থায় দীর্ঘাদন ধারা অননপলদ্ধভাবে বিপ্লবের বারদ জমা 

হইতোঁছল। সমগ্র অন্টা্শ শতক ব্যাপিয়া ধরে ধীরে এক “বৈঙ্লাবক পরিস্থিতি” 

( 7০০18610021 81698601 ) গাঁড়য়া উঠিতৌছল। অন্টাদশ শতকের শেষ দিকে 

ফ্রান্সের অথ'নৌতিক ও সামাঁজক অবস্থার দ্রুত পরিবত'ন ঘাটতেছিল। ব্যবসায়-বাঁণজয, 
শিক্ষা বিস্তারের ফলে ফ্রান্সের মধ্যবিত সম্প্রদায় বা বুজোয়া শ্রেণী আর্ক ও 

১, পরু$900 20০৪ 00 70866900518 28 0186018709 00 0850076৫ 08৮:6০০ 0 18,7 
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ফরাসী বিপ্লবের কারণ ৩৫ 

সাংগ্কৃতিক দিক হইতে আগাইয়া ধাইতেছিল। ফয়াসণ সমাজে এই পারিবর্তন ঘাঁটলেও 
শাসক আভজাতশ্রেণন ও রাজশন্তি তাহাকে স্বীকার করিতে রাজ ছিল না। ফ্রান্সে 
মধ্যযুগীয় প্রথা অনুসারে রাজতল্ল ও সামন্তশন্ধি সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক 
প্রতপান্ত একচোঁটয়া ভোগ কাঁরতোছিল ॥ মধ্যষ্গের বৈষম্যমূলক এই প্রথাকে উদশয়মান 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর সময়োপযোগী মনে করে নাই । মধ্যবিত্ত বা বুঞ্জোর়া শ্রেণ, কৃষক 
ও শ্রামকেরা ছিল সমাজের কার্যকরী অংশ । আঁভিজাতশ্রেণী ছিল ক্ষমতাভোগণ অংশ। 

ডোঁভন্ড টমসনের মতে সমাঞ্জের কাধ'করী অংশের সাঁহত ক্ষমতাভোগণ শ্রেণীর বিবাদ 
বিপ্লবকে আনবার্যধ করিয়াছিল । পুক্লাতন বোতলে যেমন তেজী নূতন মদ ভারলে 
বোতল ফাটিয়া ধায়, সেইরুপ ফ্রান্সের পুরাতন রাঞ্জনৌতক এবং শাসনতান্মিক ও 
সামাঁজক কাঠামো সমাজের এই ন/তন শান্তি অর্থাৎ মধ্যাবত্ত শ্রেণীকে ধারয়া রাখতে 
পারে নাই। ফলে ফ্রান্সে বিপ্লব আনবার্য হইয়া পড়ে । 

ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা কারয়া ভেভিড টমসন মম্তবা করিয়াছেন ষে, 
“জাতির কার্ধকরী অর্থনোতক অংশের সহত কার্ধকরখ রাজনোতিক অংশের তীর ও 

তিন্ততাময় বৈষম্য দেখা দিয়াছিল।” অভিজাত সমাজের দগাহত সমান মর্ধাদা এবং ক্ষমত। 
লাভের জন্য মধ্যাবন্ত সমাজের তীব্র ও অপ্রাতিরোধ্য আকাত্খা দেখা দেয় । অপরাঁদকে 

আভিজাতরা তাহাদের প্রথাসদ্ধ আঁধকার ও সাবধা না ছাঁড়বার পণ করে। ফলে 
সমাজের এই সংঘাত বিপ্লবকে আনবার্ধ কারয়া তুলে । নেপোলিয়ন এই কারণে মন্তব্য 
করেন যে, “বপ্রবের আসল কারণ 'ছিল অহামকা, স্বাধীনতার দাঝী ছিল একাটি অজ;হাত 
সাত” (10 5 ৮3016911786 17906 0৩ 7২০৮০190010] 8 11901755129 (176 

001 5০956 )। স্বৈরাচারী রাজতন্্ন ও সযাবধাভোগী আভজাততন্প্ন ছিল শ্যাম 

দেশীয় ঘমজ ভ্রাতার ন্যায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ । একটির ধ্বংস অপরাটকে বাদ দিয়া 
আদপেই সম্ভব ছল না বাঁলয়া মনে করা যার না। রাজা আভজাতদের স্বাথ এবং 
আঁভজাতরা রাজার স্বার্থ দেখিত। সুতরাং স্বৈরাচারী রাজতন্লকে অক্ষ- রাখিয়া 
কেবলমান্র আভজাতদের বিশেষ ক্ষমতা ধংস করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে ফরাসণ 
বপ্রব রাজার বিরুদ্ধেও দেখা দেয় । 

ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তাহার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
অসন্তোষ 'বৈপ্াবক পরিচ্ছিতি' সম্টি করিয্লাছিল ইহা সত্য। বুরবো রাজতন্ন যথোচিত 

আইন রচনা ও সংস্কার দ্বারা মধ্যাবত্ত সমাজের অসন্তোষ এবং 
আইন ও সংস্কারের গ্লামণন কৃষক ও শহর শ্রামকদের অভাব আভযোগ দূর কারয়া ধিপ্রব 
দ্বার! বৈষষ্য দূর করার 
উজ এড়াইতে পারিতেন বাঁলয়া কোন কোন এীতহাসিক মনে করেন। 

ফিশারের মতে, “ফরাসী রাজতন্ম সামন্ত শ্রেণপর বিশেষ আঁধকারের 
“সমস্যা দূর কারতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিপ্রব ঘটিয়।ছিল।”১৯ যাঁদ ফরাসণ রাজতন্ত্র শস্ত 
হাতে রাষ্ট্রের হাল ধারয়া আঁভজাত শ্রেণীর বিরোধীতা দমন কাঁরত এবং তাহাদের 

১, ৪ 89০196100, 08209 1১9080189 608 10000870177 ৪ 012816 60 ৪০159 ঠ16 08986101 
08 011511859 191১9:-৬, 81960 08 9001006, , 6৮. 



৩৬ ইগুরোপের ইতিহাসের রূপয়েখা 

বিশেষ অধিকার লোপ করিতে পারিত তবে বিপ্লব এড়ান সম্ভব ছিল ইহা ম্যাদেলাও 
(18611) ) মলে করেন। 

উপরোন্ত মত য্ুন্তসহ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণণ কেবলমান্র 
আভজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ আঁধকার লোপ করিয়া ক্ষান্ত হইত না। তাহারা স্ব্রোচাক্সী 

বূরবো সরকারের ক্ষমতাকেও সঙ্কুচিত কারত । ১৭৯১ খ্রীঃ প্রথম 
সাম ও রাজকাম বৈপ্লাবিক সংাবধানের ছারা সামন্তশ্রেণসর বিশেষ আঁধকার লোপ স্বার্থের অভিন্নতা হেতু 
রাজার পক্ষে সামন্ত: করার সাহত দ্বৈরতচ্মের অবসান ঘটান হইয়াছিল । সঙরাং 
শ্রেণীর অধিকার হরণে কেবলমান্ন সামন্তশ্রেণধর বিশেষ অধিকার লোপ করলেই বিপ্লব 
ব্যর্থতা বিপ্লবকে উট এড়ান যাইত ইহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

'ছিতীম়নতঃ, ফ্রান্সের পুরাতনতন্মে রাজা ও সামন্তশ্রেণীর স্বাথ 
ছিল পরস্পরের পারপুরক। রাজা নিজেকে সামস্তশ্রেণর সবেণচ্চ স্তর বলিয়া গণা 
কাঁরতেন । সুতরাং সামন্তদের স্বার্থে আঘাত করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। নিজ 
শ্রেণণস্বার্ের জন্য রাজাকে সামন্তদের পক্ষ লইতে হয় । তৃতীয়তঃ, সামন্তশ্রেণণ যেরূপ 
[বিশেষ অধিকার ভোগ করিত, রাজাও সেইরূপ “স্বগ্ীয় আধকার” (0151716 [২781)1) 

ও স্বৈর শাসনের আঁধকার ভোগ করিতেন । এই দুইটি ব্যবস্থা ছিল পরস্পরের স্বার্থের 
উপর নিভরশদল। সামন্তশ্রেণীর আধকার নাশ কাঁরলে রাজার “স্বীয় আধকায়ের 
ভাততও নম্ট হইয়া বাইত । ফলে পুরাতনতন্ত ধ্বাসয্লা পাঁড়িত। রাজার পক্ষে এই 
বঁীক লওয়া অসম্ভব ছিল । ভোভিড টমসন এজন্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, “সুবিধাভোগী 
শ্রেণধর আঁধকার ও বিশেষ সাবধাগ্ঠাল এবং বাজার শাসন করিবার জাধকার এই ভিত্তির 

উপর স্থাপিত ছিল । এই আশ্মভূত কাঠামোর কোন অংশকে ধ্যসাইলে অপর অংশ এমন 
[ক রাজতন্ত্র ধাঁসিয়া পাঁড়ত।”১ চতুর্থত% যাঁদ ষোড়শ লুই ফলাফল 'চন্তা না করিয়া 
বৈপ্লবিক চিন্তা লইয়া পপ্লাতনতন্ত ধ্বংস কাঁরতেন তবেই 'বিনা রন্তুপাতে, 'বিনা বিপ্লবে 
গুরাতনতন্বের পরিবত'ন সম্ভবপর ছিল। 'কিপতু দুভণগ্যক্রমে যোড়শ লুই এইরুপ 
দুরদৃত্টি সম্পন্ন ও ব্যন্তিত্পণ লোক ছিলেন না। 

সৃতরাং ক্ষয় ধরা জীর্ণ পঃরাতনতন্মের সংস্কার করিয়া তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া 
তাহাতে সংদকারের দ্বারা নবজীবনের প্রবাহ দান করা সম্ভব ছিল না। আগাত্যা বিপ্লবের 

পথে পৃরাতনতন্মের ধংস আনবা্ ছিল । ফ্রাঙ্সে অন্টাদশ শতকের 
সম্রকারী উদ্বাসিন্তের শেষ ভাগে যে পাঁরাচ্ছিতি দেখা দেয়, তাহাতে সংস্কার সম্পকে 
উট ১৮ চেম্টাকৃত গুদাসখন্য বিপ্লবকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু 

রঃ আনাদর্টকাল এই পারচ্ছিতি চলিতে পারিত না। অবশেষে 

_স্টেটস জেনারেলের আঁধবেশন উপলক্ষ করিয়া এই বৈপ্লাবক পরীক্ছিত ফাটয়া পড়ে । 
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ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগাত £ বিপ্লবের বাঁ কারণ ৩৭ 

স্বনামধন্য ফরাসী এতিহাসিক থিয়ার্স (11১1675 ) এই আভমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, “বিপ্রব আনিবার্য (106510961৩ ) ছিল” । তান মনে করেন যে, যাঁদ ষোড়শ লুই, 
চিন মিরাবৃ'র পরামশ* গ্রহণ কায়া সংস্কারকে সমর্থন কারতেন, তবুও 
জাগরণ ; মধাবিত্ত  বিপ্রব এড়ান সম্ভব ছিল না। 'মগনেটের মতে, “তৃতীয় শ্রেণী বিত্ত 
এবং তৃতীয় শ্রেণীর ওক্ত্তান লাভ কলার আনিবাধ” পাঁরণতি 1হসাবে 'বপ্রব দেখা দেয় 1৮১ 
অনত্তোষ বিনরকে এই কারণে ফরাসণ বিপ্লবকে, ইতিহাসের তৈয়ারণ করা “ঘটনাবলণর 
598 পাঁরণাম” (74০5 [168160 6৬60৮ 01 71156015 ) বলিয়া 

আভাহত কারয়াছেন ॥ তাঁহাদের মতে, “যে 'িপ্রব অদশ্যভাবে ইতিমধোঘ টয়াছল, 
স্টেটস জেনারেল কেবঙ্সমান্্র তাহাকে আইনতঃ স্বণকাতি দেয় মাত্র ।৮* 

হ্িতীন্্র অনধ্যান্ত্র 

ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগতি $ বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ 
(17172 008156 0৫ 01097161701) 1২০৮০100012 : 

৬2110015 (58565 ০0: 006 [২০৮০1680012 ) 

অভ্ডিজ্াত শ্রেণীল্র হিোোহ ও স্টেউঙন জেন্াান্সেল 
জ্াতীন্ম হনভ্ভান্প অধিনেস্পণন আহ্বান (196 65০1৮ 01 06 
87196007805 8110 005 30000171716 01 086 96855 0006781 ) £ বিখ্যাত 

ফরাসী এরীতহাসিক আলফ্েড কোবান ফরাসণ বিপ্লবের নায়ক রোবসাঁপিয়ারের একটি 
উন্তি উদ্ধৃত কায়া ফরাসী 'বপ্রবের শ্রেণী চারন্র বুঝাইবার চেষ্টা কারয়াছেন। 

রোবসপিয়ার বালিয়াছেন যে, “রান্টরে তিনটি শান্ত দেখা যায়, থা, 

ফরাসী নিদের হচ্না রাজা, আঁভজাত ও জনসাধারণ; জনসাধারণ হইল ক্ষমতাহশীন। 
বিদ্রোহের দ্বারা হুচিত আভিজ্জাত বা ধনীদের দ্বারাই একমান্র বিদ্রোহ ঘটতে পারে। 

হর ফ্রান্সের বিপ্রবে আভজাত শ্রেণী এবং ধনী সম্প্রদায় বিপ্রবের প্রথম 
সূচনা করে। পরবত সময়ে জনসাধারণ রঙ্গমণ্ডে আসে ।+৮৩ 

রেবেসাঁপিয়ারের উপরোন্ত বিশ্লেষণের দ্বারা ফরাসী বিপ্রবের পশ্চাতে ফরাসী আভঙ্গাত 
শ্রেণীর ভীমকার কথা জানা যায় । ইহা পরস্পর-বরোধী মনে হইলেও, গবেষকরা প্রমাণ 
কারয়াছেন যে ফরাস' বিপ্লবের প্রথম পাদে আঁভঙ্গাত শ্রেণীই মধ্য ভূমিকা লইয়াছিল। 
খ্যাত এীতহাসক গৃডউইন মন্তব্য করিয়াছেন যে, “১৭৬৯ প্রাঃ ফরাসী 'বিপ্রবের 

১, 7]1005 295৩1010100 ৪৪ 686 158918]9 006001006 ০1 8 0:00888 07 সা) 809 60130 

7086569 158. 11860, 10 6810) ৪70 106611166209,--011809%, 

২, [056 56569806588] 00] 0908:990 £ 09501061070, 917:980 1020068” 09০68৫ 5 

খুব6দ 05102051866 2200670 778960, 2১696, 

৩, 9069৫ 95 &11860 0০0০9৯:--5186085 01 218196, 



৩৮ ইওরোপের ইতিহাসের রৃপরেখা 

প্রত্যক্ষ কারণ কৃষকশ্রেণীর অর্থনৌতিক অসন্তোষ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনোতিক 
অসন্তোষের মধ্যে না খ'াজয্না, ফরাসী অভিজাতদেক প্রাতিক্রিয়াশীল উচ্চাকাঙ্খার মধ্যেই 
খুঁজিতে হইবে ।৮১ 

ফরাসী আঁভজাত শ্রেণী ছিল নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও বিশেষ আঁধকার সম্পকে 
সচেতন । আঁভঙজাতরা যে সকল বিশেষ আধকার ভোগ কারত তাহাকে নিম্নীলাখতভাবে 

ভাগ করা যায়। যথা £--সামাঞ্জক আধকার--(১) তরবারি ধারণ 
অতিজাতদ্বের বিশেষ টা 
অধিকার গরিভাগে করা । (২) সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ মর্ধাদা ভোগ। (৩) গাঁজায় 
অনিচ্ছা প্রার্থনার সময় সংরক্ষিত আসনে বসা। (৪) কোন অপরাধে 

মৃত্যুদণ্ড হইলে ফাঁসর পাঁরবর্তে শিরচ্ছেদ প্রভাতি। (6) 'বিবাহ 
বা সামাজিক মেলামেশায় কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের সাহত সম্পর্ক রাখা । (৬) তৃতায় 
শ্রেণীকে নাঁচু চক্ষে দেখা । (৭) জন্ম কোৌলিন্য রক্ষা । রাজনোৌতক আধকার-_ 
(১) সরকারী উচ্চপদগ্তীলতে একচেটিয়া চাকুরী আধকার । (২) সামরিক বিভাগের উচ্চ 

চাকুরীর আধকার । (৩) সভাসদের কাজ ৷ (৪) পার্লামেন্ট অফ প্যারিস ও অন্যান্য 
বিচাক্ন সভায় বিচারপাতির পদ লাভ। (৫) প্রাদেশিক সভায় বিশেষ ক্ষমতা ভোগ । 

(৬) রাজার পক্ষ লইয়া শাসন ক্ষমতা পাঁরচালনা । (৭) ইণ্টেশ্ডেশ্টের পদ লাভ প্রভৃতি । 
অর্থনৌতক আঁধকার-_ (১) টাইলে বা ভূমিকর হইতে অব্যাহতি । (২) ম্যানরের আধিকার । 
(৫) কাঁভ হইতে অধ্যাহাতি। (৪) দেশের £ অংশ ভূমির উপর সামন্ত গ্রভুত্ব লাভ। 
(6) সামন্তকর আদায়ের আঁধকার ইত্যাদি । আভিজাতরা দীর্ঘকাল ধারয়া এই সকল 
সযোগ-সূবিধা ভোগ কারতোছল ॥। তাহারা বিনা বুদ্ধে এই আধকার ছাঁড়য়া দিতে 
প্রস্তুত 'ছিল না। অম্টাদশ শতকের শেষাঁদকে আঁভঙাত শ্রেণী তাহাদের বিশেষ 
আঁধকারগুলিকে আরও বাঁদ্ধ কারবার চেত্টা করে । সেগুর অভি'ন্যান্স ছারা নূতন 
কোন ব্যন্তিকে আঁভজাতদের পদ মযণদা দান করা নাঁষদ্ধ করা হয়। ফলে ধলা 
বুর্জোয়ারা আভজাতদের সমান আধকার লাভে বাত হম্ন। অভিজাত সম্প্রুলয়ের এই 
প্রাতীক্রিয়াশীল নীত বিপ্লবের সূচনা করে। 

ইতিমধ্যে রাঞ্জা ষোড়শ লুই 'নদারুণ অর্থ সঙ্কটের সম্মুখীন হন। ষোড়শ লুইয়ের 
মল্ীমণ্ডলণ এই অর্থসঙকট শোচনের জন্য তাহাকে রাজগ্ব বাবস্থার মৌলিক পাঁরবতনের 

পরামর্শ দেয় ॥। গ্রামীন কৃষকদের উপর করের চাপ অসম্ভব বাড়ায়, 
এ রি ্সার এই কর আর বাড়ান সম্ভব ছিল না। এাঁদকে খাদ্যদ্রবোর দাম 

পতন বাড়ায় খাদা ও অন্যান্য 'জানিষের উপর বাড়াতি কর বসান সম্ভব 
ছিল না। এজন্য মন্লীসভা ষোড়শ লুইকে পরামশ" দেয় যে, 

অভিজাত শ্রেণীর রাজস্ব গানের ক্ষেল্লে বিশেষ অব্যাহতি প্রত্যাহার করিয়া তাহাদের 

১, গা6 12008091866 980,809 01 606 5100 :৪5০105100 0 1189 70598 100 80886, 200$ 

80 875 900002080 81195500889 01 0016 28898709, 2007 17) 806 001161081] 019007667289 0৫ 6206 

2010019 ০1889, 1১06 10 6006 26850610250 831017511008 04 609 (1900) 82860018057” 39001 

1900) 09501761070. ৮ 0, 



ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগাঁত £ বিপ্লবের বিভব কাদণ ৩৯ 

জম ও আয়ের অনুপাতে সমহারে কর দানে বাধ্য করা দরকার | মল্ী টুগে (0818০) 
ষোড়শ লৃইকে এই ব্যবদ্থা গ্রহণের জন্য ১৭৭৬ খ্রীঃ স:পারিশ করিয়াছিলেন । এজন্য 
টুর্গে আভজাত শ্রেণগর বরাগভাজন হন। অভিজাতদের চাপে ষোড়শ লুই টুর্গোকে 
পদচাত করেন৷ কিন্ত টুর্গোর পরামশের যৌন্তিকতা বাঝিয়া যোড়শ লুই সস্তা কয়েন 
যে, “কেবলমাত্র টুগেশে এবং আম ফ্লাম্সকে ভালবাসি ।* 

ইতিমধো সরকার আয়-বায়ের মধো ঘাটতি বাড়িতে থাকে । ১৭৮৬ শ্রীঃ মন্তী 
ক্যালোন লক্ষা কয়েন ষে, সরকারণ বাজেটে ১১২,৬০০:০০০ 'লিভ্র ঘাটাত দেখা দিয়াছে । 

এই ঘাটাতি তৃতীয় শ্রেণীর উপর ঝাড়াত কর চাপাইয়া পারণ 
ক্যারোনের সুদ করা সম্ভব ছিল না। ক্যালোন প্রস্তাব দেন যে, (১) সকল কী 

জাঁমর উপর ফসল অনুযায়ী শতকরা ২২--৫% খাজনা ধার্য করা 
হউক। আঁভজাত ও যাজকদের জামগীলকেও এই পাঁরকজ্পনার ভিতর আনা হউক । 
অথাৎ আভজাত ও যাজকদেরও সমান হারে কর দানে বাধ্য ঝা হউক। (২) বাধ্যতা- 
ম.লক শ্রমের প্রথা বা কার্ভ প্রথা লোপ করা হুউক। (৩) গ্যাবালে বা লবণ কম্পন সকল 
শ্রেণীর উপর সমান হারে ধার্য করা ছউক। (৪) ন্ট্যা্প কর বৃদ্ধি করা হউক। 
(৫) ভিটিংয়েমে বা আয়করের পরিবর্তে বাঁধ্ত হারে নূতন কর আদায় করা হউক। 

(৬) অন্তশহ্ক ব্যবচ্ছা লোপ করা হউক। (৭) ক্যালোন আরও প্রস্তাব দেন যে, 
গ্রামণণ অঞ্চলের ভূমির উপর কর ধাযের অনুমতি প্রাদোশক সভার পাঁরবতে" জেলা 
পারষদের নিকট নেওয়া হইবে ।৯ ক্যালোন বলেন যে--“আভিজাত ও যাজক শ্রেণী 
কর ফাঁক দিয়া যে অঙ্থ আহরণ করিয্লাছে তাহা সামাজিক স্বার্থে রাষ্ট্র ব্যবহার করিবার 
আধকারী ।” 

ক্যালোনের পাঁরকম্পনা আভজাত শ্রেণঈর মনে ল্লাসের সন্টি করে । তাহারা বুঝিতে 
পারে যে, ক্যালোনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহাদের উপর বাড়াত করের বোঝা চাঁপবে। 
টানা আভিজাত শ্রেণীর 'বিশেষ ম্যাদা ও আধকার ল:স্ত হইবে। 

বিশেষ অধিকার নুতন করের ব্যবস্থা প্রাদৌশক সভার হাতে না রাখিয়া জেলা 
রক্ষার পণ পাঁর়ষদের হাতে দেওয়ার অথই ছিল আঁভজাতদের বংশ কোলন্যের 

দাবীকে আগ্রহ্য করিয়া, সাধারণ লোকদেক্প ক্ষমতা বাড়ান । এজন্য 
আভজাতরা ক্যালোনের সংস্কার প্রস্তাবের সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠে। 

ফ্ান্সের সংবধান অনুসারে রাজা কোন নৃতন আইন প্রচলন কারলে তাহার জন্য 
বিচার সভা বা কোন প্রাতীনাঁধম?লক সভার অনুমোদন লইতে হইত॥ সুতরাং 

ক্যালোনের সংস্কার প্রস্তাব পাশ করার জন্য এইরূপ সভার 
অনুমোদনের প্রয়োজন হয় । ক্যালোন এই উদ্দেশ্যে কাউন্সিল 
অব নোটেবল বা 'বাশন্ট ব্যন্তিদের পারদ নামে এক আঁভজাত 

নেতাদেক্স সভা আহবান করেন । লেফেভরের (1.5650৬1৩ ) মতে, শবশিল্ট বান্তদের 

পরিষদ আহ্বানের অর্থই ছিল আঁভঙ্জাতদের নিকট রাজার আত্মসমর্পণ ॥ রাজা 
১২::17800198010--309015) 12018601301 8:6100, 2৪5০1961070, 2, 25, 

বিশিষ্ট ব্যকিছের 
পরিষ্ঘ আহ্বান 
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অভিজাতদের তাঁহার আল্মা পালন কাঁরতে 'নিদেশি না দিয়া অভিজাতদের অনুমতি 
যাচ্ঞা করেন।”১ ইহা ছিল ভ্রান্ত নীত। * 

বাশিন্ট ব্যন্থিদের পরিষদ ছিল আঁভজাত শ্রেণণর প্রাতানাধ । সতরাং এই পারষদ 
নিজ শ্রেণীর স্বাথ- রক্ষায় বদ্ধপাঁরকর 'ছিল। তাহারা দাবী করে যে, তাহারা সরকার 

অর্থ দপ্তরের হিসাব পরাঁক্ষা করিবে । তাহারা আভযোগ করে যে, 
মন্মী ক্যালোনই এই অর্থ সংকট স্ন্টির জনা দায়ী। ক্যালোন 

ইহার প্রত্যুত্তরে একটি পৃদ্তিকা প্রকাশ কাঁরয়া আভজাত ও 'বিখপদের সমালোচনা 
করেন। অভিজাত শ্রেণী বুঝিতে পারে যে, মন্র* ক্যালোনকে না সরাইলে তাহাদের 
ক্ষাত হুইবে। সুতরাং 'বাশষ্ট ব্যক্তিদের সভা ক্যালোনের পদত্যাগ দাবী করে; রান 
এবং রাজার ভ্রাতায়া আঁভজাতদের দাবী সমর্থন করেন । ঘরে বাইরে দুইদিকের চাপে 
পাঁড়য়া দব'ল চিত্ত ষোড়শ লূই ক্যালোনকে পদচ্যুত করেন ॥। ক্যালোনের পদ্চ্যাতর 
অর্থই ছিল অভিজাতরা রাজার 'নিদেশ অমান্য কাঁরয়া তাঁহাকে তাহার মন্ত্রীকে পদচ্যুত 
কারতে বাধা করা । ক্যালোনেদ্ পতনের ফলে আঁভজাত শ্রেণ রাজার বিরুদ্ধে ছিতণয় 
বায় জয়লাভ করে। 

পরবতী মন্দাণ রিয়া (731151776 ) বিশিষ্ট ব্যন্তদের সভাকে শান্ত কারবার জনা 
সরকারী আয়-বায়ের হিসাব দেখাইতে রাজী হন। ষোড়শ লুই প্রাতশ্রদুতি দেন যে, 

আভজাতদের বিশেষ মর্ধাদা তিনি রক্ষা করিবেন। যোড়শ লুই আশা কীরয়াছিলেন 
যে, উপরোক্ত প্রাতশ্রৃতি পাইবার পর বশিষ্ট বান্তদের সভা তাঁহার বাঁধত কর প্রস্তাব 
গ্রহণে আপত্তি করিবে না। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাকে হতাশ হইতে হয়। এই সভা 
তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত না কারয়া আইনগত আপত্তি তুলে যে স্টেটস জেনারেল বা 
পালেমেণ্ট অফ প্যারিস একমাত্র রাজার নূতন করের প্রস্তাবে অনুমাতি দিতে পারে। 
আঁভঙ্জাতপম্থী বাশস্ট ব্যান্তদের সভার অবাধ্যতায় 'িরন্ত হইয়া ষোড়শ ল:ই এই সভ্য 
(১৭৮৭ গ্রীঃ, ২৪শে মে ) ভাঙিয়া দেন। 

অতঃপর ষোড়শ লুই নৃতন রাজস্ব প্রস্তাব পালেমেণ্ট অফ প্যারিসের অন:মোদনের 
জন্য পাঠান। পালে'মেন্ট অফ প্যারিস ছিল আসলে আঁভজাত শ্রেণীর ছারা গঠিত 

এক বিচার সভা । এই সভা আভজাত শ্রেণীর স্বাথ রক্ষার জন্য 

কৃতসংক্প ছিল। পালেমেন্ট অফ প্যাঁরস এই য্যান্ত দেখায় 
যে, ব্রিয়ার নূতন কর প্রস্তাবে সকল শ্রেণীর উপর সমান হারে কর 

ধার্য করার নতি গৃহীত হইয়াছে । ইহা দ্বারা অভিজাত শ্রেণীর প্রাচীন আঁধকার নণ্ট 
হইবে । সূতরাং ইহা হইল বে-আইনণী প্রস্তাব । এইর?প বে-আইন? প্রস্তাব রচনার 
জনা এই সভা ত্রিয়াকে আভষদ্ত করিয়া তাহার বিচার কারবার আয়োজন করে। 
এদিকে সর্বসাধারণের নিকট জনাপ্রয়তা লাভের জন্য পার্লেমেন্ট অফ প্যারিস 

শপ পপ অসার লা পে শী শিশীপশশি শট 

১, 6 50101000106 01 856 88861001015 01 20620199 988 82 101618] 252910062, 109 
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বাজার নিকট কয়েকটি মৌলক আইন ( চ010021161009] 1:95) দাবশ করে। 
পালেমেন্ট অফ প্যারিসের এই বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া রাজা পাল্সেমেন্টকে প্যারিস 
হইতে নিবাসত করেন। ইহার ফলে অভিজাতদের চক্রান্তে প্যারস নগরণতে ও 
প্রাদেশিক শহরগযীলতেও দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়। দো'ফিনে, তুলো প্রভৃতি অঞ্চলে 
[বদ্রোহ দেখা দেয় । 

ষোড়শ লুই বাধ্য হইয়া পাল্পেমেণ্ট অফ প্যারিসের 'নিবীসনের আদেশ প্রত্যাহার 
করেন এবং প্রাদেশিক বিচার সভার ক্ষমতা ফিরাইয়া দেন । তান পার্লামেন্টের দাবণ 

অনুযায়ী স্টেটস জেনারেলের আধবেশন আহবান করেন । গৃডউইনের মতে, “১৬১৪ প্রাঃ 
হইতে যে স্টেটস জেনারেল সভার আঁধবেশন বম্ধ ছিল, তাহার আহ্বানের অথই ছিল 
আভজাতদের নিকট রাজতন্ম্ের শর্তাধীনে আত্মসমপণ ৮৯ 

স্টেটল জেনারেল আহত হইলে তৃতীয় শ্রেণী দাবী করে যে, এক মাথা এক ভোট 

(৬০৫৩ 191 096০ ) অন-সারে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু আভিজাত ও যাজক 
সম্প্রদায় পুরাতন রীতি অনুযায়ী 'তিনাট আলাদা সভায় তিন সম্প্রদায়ের আলাদাভাবে 
ভোটদানের় দাব জানায় । ইহার ফলে যে বৈপ্লাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাতে তৃতায় 
শ্রেণীর প্রাতানাধরা অভিজ্জাতদের হাত হইতে ক্ষমতা 'ছনাইয়া নেয় । বিপ্লব দ্রুত শ্রেণ? 
সংঘাতের পথে আগাইয়া চলে। 

আভঙজাত শ্রেণণর এই বিদ্রোহের প্রক্কাতি কি ছিল তাহা আলোচনা করা দরকার । 
আঁভজাত সম্প্রদায় যৃগের উপযোগী পাঁরবর্তন স্বীকার না করিয়া তাহাদের বিশেষ 

আঁধকারকে রক্ষার চেত্টাই করে। তাহারা রাজার ক্ষমতা হাস 
কারয়া সেই ক্ষমতা নিজ শ্রেণর হাতে লইতে ব্যগ্র ছিল। 

আভজ্লাতদের দাবগ 'ছিল প্রাতীক্িয়াশীল। অভিজাত বিদ্রোহকে 
বিপ্লব বলা সঙ্গত নহে । কারণ বিপ্লব বলিতে সমাজে গভীর মূল পারবর্তন ব.ঝায়। 
আভজাত শ্রেণী কেবলমান্জ তাহাদের পুরাতন শ্রেণীগত আধিকার রক্ষার চেস্টা করে। 

তাহারা কোন গভীর মূল পাঁরবর্তনের কথা বলে নাই । অবশ্য আভিজাত বিদ্রোহের 
পরোক্ষ ও অপ্রত্যাশিত ফল ছিল গভীর ও সুদরশ্রসাক্ছণ । এগ্রেট (286) নামক 

প্রীতহাসিক২ ইহা বিশদ আলোচনা করিয়াছেন । প্রথমতঃ রাজার বিরদ্ধে বিদ্রোহ 
করার ফলে রাজতন্দের মধণাদা ভায়া যায়। স্বৈরতন্মের ভিন্তি দুবল হইয়া বায়। 
রাজার ক্ষমতার বিরুদ্ধে আঁভঙ্জাতরা যে ফাটল সংচ্ট করে তাহার ফলে রাজতন্ত শীঘ্রই 
ভাঙয়া পড়ে! দ্বিতীয়তঃ, আঁভঙ্গাতশ্রেণী তাহাদের বিশেষ আধকার রক্ষা করার 

জন্য জেদ দেখাইলে, বৃজ্জোয়া শ্রেণী বাঁঝতে পারে যে, বিপ্লব বা বিদ্রোহ ছাড়া এই 
বৈষমামৃূলক ব্যবস্থা ধ্বংস করা যাইবে না। তৃতীয়তঃ, আভজাতদের চাপে স্টেটস 
জেনারেলের আধবেশন আহৃত হয়। স্টেটস জেনারেলের আহ্বানের ফলে বৃর্জোয়া 

অভিল্গাত বিদ্রোহের 

প্রক্কতি ও ফলাফল 
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শ্রেণি বিশেষ প্রেরণা পায় । 08111105 বা আভযোগগৃলর মাধ্যমে তাহারা তাহাদের 
দাবীগুূলি জানায় । এজন্য আভজাত বিদ্রোহকে কেহ কেহ বুজেশয়া বিপ্লবের 
ভামকা বলেন। 

বুর্ভোন্মা শ্রেণীল্ল ভিপীন্ব £ স্টেউস জেনাল্লেল সভা 
্বাহ্বাম্ন 2 নুর্ভোস্থা ল্ির্লজেন্র গান্ভি (71) 73058759915 18950] 

1207 8111)65 5110071)0178715 01 086 318165 09786751 2 2156 00096 01 1109 

[301£6015 নি50]111071 )$ ফ্রান্সের জাতায় সভার নাম ছিল ষ্টেটস জেনারেল । 
১৬১৪ শ্রীন্টাব্দের পর হইতে ফ্রান্সে স্টেটস জেনারেল সভার আঁধবেশন আহ্নান করা 

হয় নাই। বুরবো রাজা ষোড়শ লুই অর্থসঞ্কট মোচনের জন্য এই 
রা? সভার আধবেশন ১৭৮৮ শ্রীষ্টাব্দে আহহান করেন । ইহার ফলে 

বিশেষ অধিকারের ১৭৪ বৎসর পর পুনরায় জাতীয় স্ভার আঁধবেশন বসে । প.রাতন 
বিরুদ্ধনা নিয়ম অনুসারে ফ্রান্সের যাজক, অভিজাত ও সাধারণ লোক এই 

তন শ্রেণী হইতে আলাদাভাবে প্রাতনাঁধ পাঠাইতে আদেশ দেওয়া 

হয়। ফ্রান্সের বৃজেয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল রাজনশীত ও জধিকার-সচেতন । 

দাশণশনকদের ভাবধারা তাহাদের মধ্যে তণরর ছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী দীর্ঘাদন ধাঁরয়া 

আভজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ আঁধকারগহীল ও সামাঁজক মধাদার প্রাত ঈষণ পোষণ 
কারত। বর্জোয়ারা বিদ্যা ও অর্থে অনেক ক্ষেত্রে আভজাতদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
হইলেগু, বংশ কৌলন্যের অভাবে তাহাদের অন্যায়ভাবে কোণঠাসা কারয়া রাখা হয়। 
আভজাতরা কেবলমান্র বংশ মর্যাদার জোরে সকল সুযোগ-স্ীবধা অন্যায়ভাবে ভোগ 
কার়ত। এই বৈবম্যমৃলক ব্যবস্থাকে দূর করার জন্য বুর্জোয়ারা ইচ্ছৃক ছিল। জাতীর 
সভার আঁধবেশন আহৃত হইবার সুযোগে তাহারা এই পুরনো হসাব মিটাইয়া লইতে 
বদ্ধপরিকর হয়। এই সময়ে ষে কোহপনার্প ( ০৪1)1615 ) বা আভধোগপন্রগুলি 'বাভন্ব 
শ্রগল হইতে সরকারের হাতে আগে তাহা হইতে বুর্জোয়া শ্রেণীর মনোভাবের পারচয় 
পাওয়া যায় । এই কোহিয়াস'গহালতে মল্লীদের স্বেচ্ছাচার, পরোক্ষ করের হাস, অন্তশহক 
ব্যবস্থার লোপ, সমহারে কর আদায়, সংবাদপন্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি দাবী করা হয়। 

স্টেটস জেনারেলের ১২৯৪ জন সভ্যেয় মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর প্রাতনাধর সংখ্যা ছিল 

৬২১ জন।১ যাজক ও আভিঙ্জাতদের মোট সদসা ছিল ৫৯ জন । জাতীয় সভায় 

তৃতীয় শ্রেণীর নিববচিত সদস্যদের মধ্যে মধ্যবিত্ত, যথা উকিল, 
বাণক, চাকুরবীজীবির সংখ্যাই ছিল বেশী ॥ সচ্ছল কৃষকের সংখ্যা 
ছিল ৭--৯% শতাংশ মান্র। ইহা হইতে স্টেটস জেনারেল সভার 

বুজেয়া চরিত বুঝা যায়। ল্টেটস জেনারেলের আধবেশন আহত হইলে বিপ্লবের নেতৃত 
বুজ্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলিয়া যায় । বুর্জোয়া শ্রেণীর মূল লক্ষ্য ছিল হয় আভজাতদের 
সাহত সমান আঁধকার লাভ করা, নতুবা আভজাতদের আঁধকার ধংস করা । যাঁদ 
আঁভঙ্জাতরা বৃজেশয়াদের দাবী বিনা বাধায় মানিয়া লইত, তবে হয়ত বিপ্লব চরমপন্থী 

১, নতাস্তরে ৬১ জন। 

অভিজ্াতশ্রেণীর 
হঠকারিতা 



ফরাসণ 'বিপ্রবের অগ্রগাঁত £ বিপ্লবের বাভন্ন কারণ ৪. 

চাঁরঘত না লইতেও পারিত। কিন্তু আভজ্গাতশ্রেণন দেয়ালের লিখন না পাড়া তাহাদের 
বৈষম্যমলক আঁধকার আঁকড়াইয়া থাকিলে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহত সংঘাত 
আনিবার্য হইয়া পড়ে ।১ 

স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আরছ্ভ হইলে বুর্জোয়া শ্রেণর প্রাতানীধরা সম্ঘবদ্ধ 
হইয়া পৌট্রয়াটক পার্টি বা ন্যাশান্যাল পার্টি নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করে । উদারপম্থন 

ৰ আঁভজাত মিরাবয, লাফায়ে এাঁব 'সিয়েস প্রভীতি এই দলে যোগ 
৯০৫০ " ছিলে এই গোষ্ঠীর শান্ত ও মর্ধীদা বাড়ে । মাদাম তেসে নামে 
সংগঠিত ছাবী এক ধন? ভদ্ুমাহলার প্যালেস রয়াল নামক ভবনে এই দলের নামে 

বৈঠক হইত । এ্্যাব 'সয়েস তাহার বিখ্যাত পস্তকা 1695৪$ 
00 91115599 দ্বারা আভজাত শ্রেণির আঁধকারকে য্যান্তর দ্বারা আক্লমণ করেন। 

পোট্রিপাটিক দল দাবী করে যে, তিন শ্রেণণর প্রাতানিধিদের একক্লে একাঁটি সভায় বসাইয়া 
মাথাপিছু ভোটের ভিত্তিতে আইনসভার কার্য পারচালনা কাঁরতে হইবে । ভোটদানের 
পুরাতন নিয়ম ছিল ষে? 'তিন শ্রেণণ পৃথকভাবে তিন সভায় ভোট 'দিবে। বংজেয়া শ্রেণী 
আভজাতদের স্বতন্ত্র ভোটদানের আঁধকারকে নস্যাৎ কারতে সংকল্প নেয়। তৃতীয় 
শ্রেণর প্রাতীনীধদের এই দাবী গৃহদত হইলে তাহাল্পা সংখ্যার; ভোটের দ্বারা (৬২৯ 

সদস্য ) প্রথম দুই শ্রেণীকে দাবাইয়া দিতে পারিত। সতরাং যাজক ও আঁভজাতরা 
তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য পুরাতন 'নিক্লম অন:সারে পৃথক পূথক কক্ষে আলাদাভাবে 

ভোটদানের নিয়ম বহাল রাখায় দাবী জানায়। তাছাড়া আভজাতরা মনে করে যে, 
তৃতণয় শ্রেণীর সাঁহত একল্লে ভোট দিলে তাহাদের বংশ মর্ধাদা বিনষ্ট হইবে। 

আভজাতদের বিশেষ মর্ধাদাপ্প দাবণকে নস্যাৎ কারবার জন্য এ্যাব পিয়েন “সাব ভোম 

জাতি তত্তৰ” (10০9০৮76 01 000500960 0০0৬০: ) প্রচার করেন 1২ এই তত্ব দ্বারা 

ণ এ্যাঁব সিয়েস ঘোষণা করেন যে, তৃত (য় শ্রেণীই হইল ফরাসী জাতি। 
সার্ঘতৌষ জাতিতব সহতরাং তৃতায় প্রেণণর প্রাতানীধরাই হইল প্রকৃত জাতীয় প্রতিনিধি । 
ইহারাই হইল স্টেটস জেনারেলের প্রকৃত সভ্য । ধর্মযাজকয়া বৃত্তিধারী। সুতরাং 
তাহারা আইনতঃ আলাদা শ্রেণী হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না । আভজাতরা 

সাধারণ লোক হইতে পৃথক থাকিয়া জাতীনন জীবনপ্রবাহ হইতে বিচাত হইয়াছে। 

ইহাদের জাতির তরফে কথা বাঁলবায় আধকার নাই। এ্যাবি পিয়েসের মতে, তৃতায় 
শ্রেণই হইল ফরাসী জাতির 'অপারিহার্য মৌলিক উপাদান” । ইহাদের বাদ দয়া 
ফরাস* জাতির আঁস্তত্ব থাকিতে পারে না। এযাঁব 1সয়েসের “সার্বভৌম গ মৌলিক 
উপাদান তত্তৰ” তৃতীয় শ্রেণীর প্রাতানীধদের মনে গভীর আবেগ সৃষ্টি করে। 

গ্যাবি সিয়েস বঙ্জোয়া প্রাতীনাঁধদের পরামশ' দেন ফে, তাহারা জাতীয় সভায় 
বাঁসয়া অপর দুই শ্রেণপর সভ্যদের ভাকিয়া তাহাদের হাজরা নথিভুন্ত করবে । যে সকল 
সভা হাজিরা না 'দয়া অনঃপান্থিত থাঁকবে জাতীয় সভার সদস্য 'হসাবে তাহাদের নাম 

১৭ 50696. 0 1191610৬0, 

২, 178160526, 2, 106, 
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কাটিয়া দেওয়া হইবে। এই পরামর্শ অনুসারে ১৭ই জুন, ১৭৮৯ প্রীঃ জাতখয় সভা 
(9010909] 55210৮19 ) গাঠত হয় এবং বেইলী (82111) ) 

তৃতীয়া সদর নামক সদস্য জাতায় সভার সভাপাত নিবাঁচিত হন ॥ জাতীয় সভা 
গঠন দুইটি আদেশনামা (7)০০:০০) দ্বারা জানাইয়া দেয় যে, রাজা এই 

সভা ভাওয়া দিলে র্লাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করা হইবে । জাতগয় 
সভার সভাদের গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ করা বেআইন+ বাঁলয়া বিবেচিত হইবে । 

ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেল সভায় এই বিতকে কোন স্যাঁচান্তত ভামকা লইতে 
ব্যর্থ হন। আঁভক্গাত শ্রেণী 'ছিল রাজার আপন শ্রেণী । তাহাদের আঁধকার নস্যাৎ 

কারধার মত মানাঁপকতা যোড়শ লুইয়লের ছিল না। সুতরাং তান 
স্টেটস জেনারেল সভার আধবেশন ভাওঙয়া "দিয়া, প্রাতীনাধদের 
গবগৃহে ফিরিয়া যাইতে হুকুম দেন। ১৭৮৯ প্রঃ ২০শে জৃন৯ 

তৃতীয় শ্রেণ*র প্রাতিনাধরা স্টেটস জেনারেলের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সভার দরজা বন্ধ 
দেখে । জাতীয় সভার বন্ধ দরজা রক্ষার জন্য প্লাজা সৈনা মোতায়েন করেন। 

এই পারাশ্ছিতিতে ডাঃ গিলোটিন নামক সদস্য প্রস্তাব নেন যে, নিকটস্থ রাজকাঁয় 
টেনিস মাঠে তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা সমবেত হইয়া সভা কারবে।২ উত্বোঁজত তৃতীয় 

শ্রেণীর সভ্যরা টোৌনস কোর্টে সমবেত হইয়া বিখ্যাত টেনিস কোটের 
শপথ (২০শে জুন, ১৭৮১ প্রীঃ) (090) 01 0৩ 1 501015 0০811) 

নেয়। এই শপথে বলা হয় যে, যতাঁদন পর্যন্ত ফ্রান্সের জন্য একটি 
নূতন সংাবধান রচনা না করা হইবে ততাঁদন এই সভার অধিবেশন বন্ধ হইবে না। 
যে স্থানে এই গভা সমবেত হইবে তাহাকেই বৈধ বালয়া গণ্য করা হইবে! টোনস 
কোটের শপথনামা ছারা বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবের পথে পা বাড়ায় । আভজাত শ্রেণণ 

জাতীয় সভার উপর নয়ন্রণ হারাইয়া ফেলে । 
টেনিস কোটে'র শপথনামার পর যোড়শ লই খুবই 'ছিধাগ্রন্থ হইয়া পড়েন। তিনি 

তিন শ্রেণীর সভ্যদের একাঁট যুস্ত সভা ডাকিয়া তৃতাঁয় শ্রেণীর সভ্যদের তিরস্কার 
করেন। 'তাঁন প্রচালত নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের আলাদা শ্রেণী" 

পরি গ্ুতভাবে ভোট 'দিতে নির্দেশ দেন। তান এই সভায় আভজাতদের 
জর বিশেষ আধকার রক্ষার কথাও পরোক্ষভাবে বলেন। রাজার এই 

ঘোষণার পর প্রথম দুই শ্রেণী সভা কক্ষ ত্যাগ করে কিন্তু তৃতীয় 

শ্রেণি নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে । রাজার নিদে'শ তাহাদের পুনরায় জানান হইলে, 
মরাব্য উত্তর দেন ষে-“আমরা জনসাধারণের ইচ্ছায় প্রতীনধিত্ব কারিতোঁছ। 
আমাদের বাঁহস্কার করিতে হইলে সঙ্গীন ব্যবহার অর্থাৎ বল প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় 
মাই।” সভাপাঁত বেইলশ বলেন যে, “তৃতনয় শ্রেণপ হইল প্রকৃত জাঁতি। ইহাকে কেহু 

আদেশ 'দিতে আধকার়ণ নয়।” ষোড়শ লুই পহনরায় মত পাল্টাইযা তৃতায় শ্রেণীর 

১, 12৩7 সওজ 065051385 2109 71880, ও, ড1], 5,668. 
২. 30০81০--১, 6, মতাত্তরে মুনিয়লের (1190168 ) এই পরামর্শ দেন। 

ষোড়শ লুই কর্তৃক 
জাতীয় সভা ভঙ্গ 

টেনিস কোটের 
শপথনাম। 
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দাবী মানিয়া নেন। ২৭শে জুন, ১৭৮৯ শ্রীঃ একটি আদেশ ছারা তানি তিন শ্রেণগনন 
প্রীতনীধদের একত্রে মাথা?প্ছ? ভোটের ভিত্তিতে জাতয় সভায় বাঁসবার অনুমতি দেন । 
ইহার ফলে বুজোয়া শ্রেণীর হাতে ববপ্পবর নিয়ন্ত্রণ চলিয়া যায়। ইহার পর জাতীয় 
সভা সংবিধান রচনার কাজে হাত দেয় । 

বকেয়া শ্রেণীর এই বিদ্রোহকে 'বিপ্রব বলা ষায় কিনা তাহ। গ?ববেচনা করা দরকার । 
(১) একাঁদক হইতে ইহাকে বিপ্লব (06৮০18007 ) বলা যায় । কারণ অভিজাত ও 

ৃ পু যাজক এই দুই স্টাবধাভোগা শ্রেণীর চিরাচারত বৈষম/ম?লক 
রা রে আঁধকার নাশ কারবার কাজে বুয়া শ্রেণধ হাত দেয়। যাঁদ 

ৰ শ্রেণীসংগ্রামকে বিপ্লব বলা হয়, তবে বুজেণয়া শ্রেণীর এই সংগ্রাম 
ছল বিপ্লব । তাছাড়া বুঞ্জোয়া নেতারা যে বপ্রবী পংবিধান রচনা করে তাহা সামন্ত 
প্রথার মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাইয়া দেয় । (২) বন্্জোয়া বিপ্লব দ্বারা স্বৈক্লাচারী রাজতন্দবের 
পতন ত্বরাম্বিত হয় । বুর্জোয়া শ্রেণী যে নূতন সংবিধান রচনা করে তাহাতে মক্তেস্কুঃর 
ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনৃসরণ কিয় রাজার ক্ষমতা প্রভূত কমাইয়া ফেলা হয়। 
কিন্তু কোন কোন এতিহাসিক মনে করেন যে, বুজোয়া শ্রেণীর জয়লাভের ফলে সমাজ 
ব্যবন্থায় কোন মৌলিক পারবর্তন ঘটে নাই। বুর্জোয়ারা আভজাতদের বিশেষ আধকার 
কাঁড়য়া লইবার পন্ন রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষমতা নিজ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করে। 
তাহারা সর্বসাধারণের ভোটাধকার দ্বার! গ্রামীণ কৃষক ও শ্রামকদের ভোটাধিকার না 
দিয়া, সম্পান্তর ভিত্তিতে ভোটাধিকার চাল? করে। ফলে সম্পত্তিভোগণ বুজেীয়া শ্রেণদ 
রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ব করে। সূতরাং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবকে প্রকৃত বিপ্লব 
বলা যায় না। (৩) কেহ কেহ ধূজ্োয়াদের এই বিদ্রোহকে “আইনতান্রিক বিপ্লব” 
(0011561106008)1 [২০৬০9106102 ) বালল্লাছেন । কারণ বহজ্জোয়া শ্রেণী অভিজাতদের 
বিরুদ্ধে রন্তপাত ও 'হংসার পথে না যাইয়া রাজনৈতিক ও আইনের চাপে জাতীয় সভায় 
তাহাদের আঁধকার আদায় করে। তাহারা দাব? করে যে, আঁভজাতদের বদলে তাহারাই 
ফ্লান্সের শাসন ক্ষমতা হাতে রাখবে । তাহারা ইহা বুবিতে পারে নাই যে, সাঁকুলেং ও 
জনসাধারণ শীঘ্রই বুজেশয়াদের ক্ষমতাচ্যুত কারবে। যাহা হউক বুজেশয়া বিপ্লব শেষ 
পর্যন্ত জাতীয় বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস হইল কয়েকাঁট 
শ্রেণী বিপ্লবের সমান্ট । বুর্জোক্া বিপ্লব ছিল ইহার একাট ধাপ মান্ন। 

গা ভিল্রন্য ৪ প্যাজিসেল্ল ভিজ্রোহ (87101786107) 0? 019 
79607016 111 6106 16501861011 8 চ২৪৬০]% 01 7১8718 )£ জাতাঁয় সভায় যে সময় 

বৃর্জোয়া বা মধ্যাবন্ত শ্রেণী অভিজ্ঞাতদের সাহত সমান অধিকার লাভের সংগ্রামে ব্যস্ত 
ছিল, সেই সময় প্যারিস নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে এক বিপ্লবী 
চেতনা জাগয়া উচে। প্যারিস নগরীর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় 
সাত লক্ষ । ইহার সহিত গ্রামাঞ্ল হইতে হাজার হাজার িরষে, 

নগ্রকায় সাঁকুলেধ (9805 ০1০:৪9) বা সবহারা শ্রেণী আসিয়া প্যারিস নগরখতে জড় 
হয়। ১৭৮৯ গ্রীঃ ফসল হানির ফলে বহু লোক খাদ্যের সন্ধানে প্যারিসে জমায়েত 

প্যারিসের জনতার 

মনোভাব 



৪৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

হয়। ইহাদের সাহত সমাজ বরোধণ ও ফুটপাথের বাসন্দারা যোগ দেয় । ফলে এক 
বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়। থাদ্যাভাবঃ গ্রীন্স, বাসম্থানের কষ্ট লোকের স্নায়ূকে 
উত্তোজত কাঁরয়া তুলে। এতিহাসক লেফেভরের মতে, “ষ্টেটস জেনারেল সভার 
আহ্বানের ফলে এই জনতার মনে বিরাট আশাবাদের (01691 17019 ) উদ্ভব হয়।” 
তাহারা ধারণা করে যে, ইহার ফলে তাহাদের দ;ঃরবচ্ছার অবসান ঘাঁটবে। সতরাং 
জাতীয় সভা প্যাঁরসের জনতার সমর্থন প.ম্ট হইয়া রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে 
সক্ষম হয় । 

ইতিমধ্যে খবর ছড়াইয়া পড়ে যে, জাতীয় সভাকে ভাঁঙবার জন্য ষোড়শ লুই 
প্যারসের উপকণ্ঠে সৈন্য মোতায়েন করিয়াছেন । 'মরাবদ্য দাবী করেন যে, এই সৈন্যদল 

ৃ আবিলছ্বে সরাইয়া লওয়া হউক। কিন্তু যোড়শ লুই ইহাতে কর্ণপাত 
প্যারিদের বিত্রোহ করেন নাই। অধিকন্তু তান জনাপ্রয় মন্তরশ নেকারকে পদছাত 
করেন। নেকারের পদচ্যুতির খবর রাঁটয়া গেলে প্যারিসের জনতা উদ্বেল হইয়া উঠে। 
পৌষ্রয়ট দলের অন্যতম নেতা ক্যামিল ডেসমোিন এক অগ্নিঝরা বন্ত-তা দ্বারা প্যারিসের 
জনতাকে ক্ষিপ্ত কাঁরয়া তুলেন। উত্তোজত জনতা গাঁজার ঘণ্টাগুুল বাজাইয়া লোক 
জড় করিয়া ফেলে। প্যারিসের অধিবাসীরা রাজকীয় সৈন্যের প্রতিরোধের জন্য রাস্তায় 
রাস্তায় ব্যারিকেড বা অবরোধ নির্মাণ করে! প্যারসের আশেপাশে ৪০টি শুক 
ঘাঁটি জবালাইয়া দেয় । সাঁ লাজার মঠ লুণ্ঠিত হয় ১ প্যারিসে জীবন ও সম্পান্তর 

ধনরাপত্তা বিপন্ন হয়। 
.. উদ্মত্ত জনতা প্যারিসের আগ্নেয়াস্মের দোকান ও কারখানাগহাল লুঠ কাঁরয়া বহু 
অগ্র হস্তগত করে। ইতিমধো বাঁষ্তল দুর্গে বহু অস্ত জমা আছে এই গুজব 

ছড়াইয়া পড়ে । জনতা অস্ত আঁধকারের জন্য বাঁস্তল দ্গ 
বাস্তিলের পতন আভমুখে ১৪ই জুলাই ধাঁবত হয়। বাস্তলের দূর্গ ছিল 

স্বৈরশাসনের প্রতক । কারণ লোককে বিনা বিচারে এই দুর্গে আটক রাখা হইত । 

সশঙ্ত জনতা বাস্তিল আঁধকার কাঁরয়া আটক বন্দীদেয় মুন্তি দেয় এবং বাঞ্তলের 

গভর্ণর ডিলুন ও প্রহরীদের হত্যা করে। জনতা বহহ মজনত অন্ত দখল করে। 

বাস্তিল দুগ্গের পতনের ( ১৪ই জুলাই, ৯৭৮৯) ফল ছিল গরুত্বপূর্ণ। বাস্তিল 
ছিল স্বৈরতন্ের প্রতীক ॥ ইহার পতন স্বৈরাচারী রাজতম্দের পতনের সূচনা করে। 

জনতার রূদ্রু রোষ এবং 'হিংম্র মনোভাব দেখিয়া রাজা এবং তাহার 
বাস্তিলে+:পতনের ফল সভাসদরা আতীঙ্কত হন। জাতীয় সভাকে বলপূবক ভাঙিয়া 

“দেওয়ায় ইচ্ছা রাজা ত্যাগ করেন ॥ ফলে জাতীয় সভা স্থায়িত্ব লাভ করে। ষোড়শ লুই 

পুনরায় নেকারকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং প্যারিস হইতে সৈন্য সরাইয়া নেন। 

লেফেভরের মতে, বাস্তলের পতনের পর রাজার সভাসদের দল হতব;দ্ধি হইয়া পলায়ন 
করে। পলাতক আঁভজাতরা অনেকেই ইংলগ্ডে আশ্রয় নেয় ।২ প্যারিসের শাসনের জন্য 

১, 6 :0%00011686 01966:0 771860:5 ০1, ঘা 2,619, 

এ ইত:109889016-7, &26, 
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পারিস কমিউন হ্থাপিত হয়। প্যারসের ঘটনার সংবাদ গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পাঁড়িলে 
গ্রামাণলেও বিপ্লবের আগুন আবালয়া উঠে ৷ গৃডউইনের মতে, “বাম্তলের পতনের ন্যায় 
বিপ্লবের আর কোন একক ঘটনার এত বহুমুখী সুদূরপ্রসারী ফল ছিল না ।”১ 

প্যাল্পিস স্কঞ্সিউন প্রতিষ্টা ৪ গ্পৌল লা নগল্পস বিল 
€ 00002811018 01 616 198719 (00700700716 2 11871101799] 2০৬০1061017 ) £ 

প্যারিস নগরণতে সাঁকুলেং (9805 619০9 ) বা সর্বহাত্রা শ্রেণধর হিংস্র আচরণ, ধনা 
ব্যক্তিদের গুহ লুঠপাট এবং অস্রের দোকান লৃঠের ঘটনা প্যারিসের 
বুঙজ্জোয়া বা মধ্যবিত্ত আধবাসীদেয় মনে আতগ্কের সৃ্টি করে। 

তাহাদের জীবন ও সম্পান্তর ক্ষাতি হইবার সম্ভাবনা দেখা দের। তাহারা বুঝিতে পারে 

যে, বিপ্রব তাহাদের হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে । রাজকীয় শাসনষন্ত ভাঙয়া 
পড়ে । ফলে নগরের অধিবাসীদের ধনসম্পদ রক্ষার জন্য বিকমপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। 

প্যারিসের মধ্যবিত্ত নাগরিকরা ধন-সম্পান্ত রক্ষা ও নগর শাসনের জনা প্যা্সিসে 
কমিউন বা স্বাযত্বশাসন প্রবত'নের সিন্ধান্ত নেয় । তাহারা একটি নাগারক সেনাদল 

বুর্জোয়াশ্রেণীর :(016590%5 20111058 ) গঠন করে। এই নাগরিক সেনা ছিল 
াশনাল গার্ড ও মধাবত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর ছ্বারা গঠিত এবং বুর্জোয়া স্বার্থের 
ইিজিনিলতিতা সমর্থক। এই সেনাদল হইতে ভবঘুরে ও শ্রমিকদের বাদ দেওয়া 
হয়। নগর শাসনের সুবিধার জন্য প্যারসকে ৬০ট অন্চলে ভাগ করা হয়। 

প্যারিসের নাগরিক সেনাদলের নাম দেওয়া হয় ন্যাশনাল গার্ড বা জাতীয় রক্ষীবাহিনী। 
লাফায়েৎ এই বাহিনীর সেনাপাত নিষুন্ত হন। প্যারিস মিউানাপপ্যালাঁট বা কমিউনের 
মেয়রের পদে বেইলী নিষুক্ত হন। এই কমিউন প্যারিসের শানন ও আইন-শৃখ্খলার 
দায়িত্ব নেয়। ন্যাশনাল গার্ড বা জাতীয় রক্ষী বাঁহনকে ইহার অধানে রাখা হয়। 
এইভাবে প্াাঁরস নগরী কমিউন বা স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। কামিউন ও জাতর 
বাহিনী গঠন কামলা বুয়া শ্রেণ প্যারিস নগধীর জনতাকে তাহাদের আয়ত্ব 
রাখিবার চেস্টা করে। 

প্যারসের ন্যার ফ্রান্সের অন্যান্য শহরগুলিতেও প্যারিসের অনুকরণে কাঁমিউনের 

শাসন বা মউানাসপ্যালটি নিবশচিত প্রতিনাধদের দ্বারা স্বায়ত্বশাসন প্রাতীষ্ঠত হয়। 
ূ এই সকল শহরের বুর্জোয়া আঁধবাপীরা গ্রামাপ্চল হইতে আগত 

রব ক্ষুধিত ও রোগী লোকেদের আন্রমণের আশঙ্কায় ভূগিতেছিল। 
রক্ষী্ল গঠন তাহারা আত্মরক্ষার আশায় প্যারিসের বৃজেয়াদের ন্যায় কামিউন 

ও রক্ষাদল গড়ে । এই কমিউনগুলি পরস্পরের সহিত ০০:09০€ 
বা চুন্ত স্থাপন করে । লেফেভরের মতে, “কমিউনগহীলর সমন্বয়ে ফ্রান্স একাট য্ন্তরাচ্টে 
পারণত হয় ।1৮২ 

বুর্দোরাশ্রেণীর আতঙ্ক 

১, 0 07772 51815 95606 01 608 (565০1136107) 1086. ৪0 20810 51090. 9700 18289800018 

£980188 &৪ 609 121] 01 689 7358861118.--0008জ170, 7, 99, 

২, এমা 00010608209 জ 19982881020. 01 602027001098+---159160579, 1১, 196. 



৪৬ ইওরোপের হীতহাসের রূপরেখা 

ক্ুকশ্রেনীল লিঞীন্বভ আহা আভক্ষ (199 765587068, 

76559156107 ৪ [17৩ 0798 7987) 2 ১৭৮৯ শ্রীঃ 'ছিল ফ্রান্সের মহাসওকটের 

বৎসর) প্রপর দৃই বৎসর অজন্মার ফলে কৃষকের ঘরে খাদা ছিল না। বাঙ্জারে রদাঁটর 

দাম ভয়ঙ্কর রকম বাঁড়রা যায়। অন্যান্য দরকারী বজানসের 

দামও দোকানদারেরা বাড়াইয়া দেয় । ফলে গ্রামান্চলে ভবঘুরে ও 

সাঁকুলেং শ্রেণীর সংখ্যা দ্লুত বাড়রা ষায়। হীতমধ্যে প্যারিসে জনতার অভ্যু্থান এবং 

বাঁস্তলের পতনের খবর গ্রামাণ্চলে ছড়াইলে কৃষকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা 

দেয়। আভঙ্জাত ও যান্রকশ্রেণীর দ্বারা শতাব্দীর শোষণের বিরদ্ধে কষকদের মধো 

প্রতীক্রয়া জাগয়া উঠে । শোষণের সকল যন্ঘকে ভাঙয়া ফোলতে তাহারা চগল হইয়া 

পড়ে। "শাক্ষত মধ্যাবন্তশ্রেণীর একাংশ যাহারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস কল্পিত তাহারা 

সামন্ত প্রথাকে ভাঁঙবার জন্য কষকদের নেতৃত্ব দেয় ।৯ ইতিমধ্যে একটি গজব ছড়ায় 

যে, শহর হইতে আঁভজাতরা ভাড়াটে সেনা ও লঃঠেরাশ্রেণন পাঠাই়া গ্রামের শস্যক্ষেতগযাল 

জবালাইয়া দিতেছে । লেফেভরের মতে, “ইহার ফলে “মহা আতঙ্ক' (9152 7621) 

দেখা দেয় ৮ আতঙক পারণত হয় ক্রোধে, ক্রোধ পারণত হয় প্রতিচ্ঞায়। 

ফ্রান্সের নম্মান্ডি ব্যতীত সকল স্থানে ক্রুদ্ধ কৃষকদের দ্বারা জমিদারদের শাতে৷ 

(০9652) বা পল্লীভবনগুলি আগ্রদগ্ধ হয়। বোঁলফ বা নায়েবরা লাঞ্ছিত হয়। 

কৃষকদের নিকট জমিদারদের পাগনার কাগজপন্রগাল পোড়াইয়া 

কৃষক বিদ্রোহের গতি ফেলা হয়॥। এনকোজার বা জমির বেন্টনীগলিকে ভায়া দেওয়া 

হয়। পশ চারণ ভূমি আধকার করা হয় ॥ গীর্জার ধর্মকর বা টাইদ এবং সামন্তদের 

সকল কর প্রদান রদ করা হয়। বাঞ্তিলের পতনের পর গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব তীব্র আকার 

ধরে। জাঁমর মাঁলক ও সদ্পদশালী লোকেরা সবাঁকছ; ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া যায়! 

শ্রহরের বাবসায়ীী ও ব:ঙ্জোরা শ্রেণী যাহারা জিনিষপন্রের দাম বাড়াইয়া দাঁরদ্র লোকেদের 

জখবন আতষ্ঠ কাঁরয়াছিল তাহারা গ্রামের লোকের আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়ে ॥ 

এইভাবে গ্রামাণ্চলে কৃষক বিদ্রোহের ফলে সামন্ত প্রথা সম্পূণ রূপে ভাঙিয়া পড়ে। 

কৃষক 'বপ্রব প্রধানতঃ সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ কারলেও, বনুর্জোয়াশ্রেণীও এই 

বিপ্লবের লক্ষ্য 'ছিল বলা যায্ন । হ্যাম্পসনের (1787079507 ) মতে, সামন্ত-শোষণ 'ছিল 

প্রত্যক্ষ, বুর্জোয়া-শোষণ 'ছিল পরোক্ষ। কিন্তু বিপ্লবের মুখে অভিজাত ও ধনা 

হ্জোয়াদের উভয়কেই কৃষকেরা শোষণকারণ বালয়া মনে কাঁরত। 

বিল্রবেল্প অগ্রগত্তি ঃ সামভ্ভপ্রথাক্স বিলোগা (৮708555 
01 16 8৪5০0106008 1970 01 [760081197) ) £ গ্রামাণলে কৃষক বিদ্রোহ দেখা 

দলে জাতটয় সভার বৃর্জোয়া নেতারা উভয় সঙ্কটে পড়েন। জাতীয় সভার বিনা 

কৃষকশ্রেণীয স্বার্থ ক্ষার নির্দেশে কৃষকরা আইন নিজ হাতে লইবার ফলে বিপ্লব জাতাঁয় 
প্রয়োজনীয়তা সভার নিয়ন্্ণের বাহিরে চলিয়া যাইবায় উপরুণ হয় । বুর্জোয়া 
ও কৃষকদের শ্রেণণ স্বার্থও বিপরীত 'ছল। লেফেভরের মতে, “বুর্জোয়ারা কৃষক 

১,708000500--530015] 771860 ০£ া8912012 1২০5০196192, ৮, 90, 

কুষক বিপ্লবের কারণ 



ফরাসন বিপ্লবের অগ্রগতি £ বিপ্রবের বিভিন্ন কারণ ৪৯ 

শ্রেণীর মতিগতি ঠিক বৃকিত না।”১ কৃষকেরা জমিদারদের সম্পত্তি আক্রমণ করিলে, 
বৃঙ্জোয়াগণ আকাঙ্ক্ষা করে যে, তাহাদের সম্পাত্তিও আক্রান্ত হইতে পারে ৷ এই অবশ্থায় 
নিশ্কিয় দশকের ন্যায় জাতীয় সভার পক্ষে বসিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। জাতায় 
সভার নেতারা উপলব্ধি করে যে, সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্যার্থরক্ষার জন্য 
আইন প্রণয়ন করলে কৃষকেরা শান্ত হইবে । 

১৭৮১ শ্রীঃ ৪ঠা আগনম্ট সোলোমন নামে সদস্য গ্রামাঞ্চলে অরাজকতা সম্পকে 
জাতখর সভার পৃম্টি আকর্ষণ করেন। রোবসাপয়ের নামে এক সদস্য পরামশ' দেন 

যে, উদারপন্থী আভঙজাতদের উচিত স্বেচ্ছায় তাহাদের জমিদার 

টাল মস্ত দ্বস্ব পারত্যাগ করা। সভায় ষে সকল আভজাত ও যাজক সদস্য 
প্রথার বিলোপ ছিল তাহারা বুঝিতে পারে যে, বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা 

স্বেচ্ছায় ছা'ড়য়া দেওয়া সম্মান-জনক ॥ সৃতরাং আঁধকাংশ জামদার 
তাহাদের সামন্তস্বত্ব ত্যাগ করে। যাজকেরাও জমিদারদের দৃঙ্টাম্ত অনুসরণ করে। 

জাতীয় সভা ১১ই আগম্টের একটি আদেশ নামা (1)৩০16০ ) দ্বারা জানাইয়া দেয় যে, 
সামন্ত প্রথা ফ্রান্স হইতে অতঃপর লঃ্ত হইল ।” ভূমি, কর, চাকুরণ প্রভাতি কোন 
ক্ষেত্রে সামন্তশ্রেণণর বিশেষ আঁধকার আর রাহল নাই । 

'পতিহাসিক হ্যাম্পসনের মতে, জাতীয় সভার এই ঘোষণায় বহ্ ফাঁকি ছিল। ইহার 
ফলে ফ্লান্স হইতে সামন্ত প্রথা পুরাপহরি দূর হয় নাই । “জাতীয় সভা অনেকদূর 

আগাইলেও, ষতটা আগাইবার দরকার ছিল তাহা হইতে িরত 
থাকে ।”২ (৯) সামন্তপ্রথার লোপ করা হইলেও ভূমির উপর 
জমিদারদের অন্যান্য আঁধকার যথা মৎস্য চাষের আঁধকার প্রভৃতি 

অব্যাহত থাকে । (২) সামন্ত শ্রেণণ যে জামগহলি বিক্রয় কারয়াছিল তাহার সম্পর্কে 
কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। (৩) আভজাতদের উপাধিগুলি তখনও রহিয়া যায়। 
(8) জ্যেষ্ঠ পুনের ?পতার সম্পান্ততে আধকার (18৬5 01 711070561016016) অক্ষুযে 

থাকে। (৫) আঁভজাতদের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত সম্পার্তর বদলে তাহাদের 
ক্ষতিপূরণ দানের নিয়ম করা হয়। সুতরাং ১১ই আগন্টের ঘোষণার দ্বারা পুরাপহরি 
সামস্তপ্রথা বিলুগ্ত হয় ইহা মনে করা যায় না। যাহা হউক, সামন্তগ্রথা 
লোপের ফলে কৃষক শ্রেণী উপকৃত হয়। কৃষক ও ভাগচাষীরাও সামন্তকর, ধর্মকর 
বেগার প্রথার হাত হইতে মব্ন্ত হইয়া হাঁফ ছাড়িক্লা বাঁচে। ফ্রান্সে সুবিধাভোগণ 
সামচ্তশ্রেণ লংস্ত হইবার ফলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সামন্তশ্রেণণর 
বিশেষ আধিকারের লোপ হইলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সরকারী পদে যোগদানের 
সুযোগ পায় ॥5 

১১ই আগষ্ট ঘোষণার 

ফলাফল 

১,:1586605:9, 25 98. 

২,416 5510087 28852010157 আ32067 6০০ 1৪2 89৮ 16 040 1006 ৪০ 18৫ 60080৮-- 

চুন810078010, 22, &2, 

৩ 1118, 

ইগরোপ (বি. এ. )--৪ 



৫০ ইওরোপের ইতিহাসেন্ন রুপরেখা 

স্বেল্লাচ্গাল্লী ল্লাজশ্ণক্তিন্ল পতন্ন ৪-অন্ট্রোবল্লেল চযউন্না 
( 1)601179 01 78070287015 8 0০0$০)১6: 7085৪, 1789) £ ইতিমধ্যে কয়েকটি বিষয় 

উপলক্ষে জাতনয় সভার সহিত ষোড়শ লুইয়ের মতাবরোধ দেখা দেয় । সামন্ততন্ত 

যোড়শ লুইকে প্যারিসে লোপ করা সম্পর্কে জাতীয় সভার প্রস্তাবকে ষোড়শ লুই ভেটো 
আনার কারণ দ্বারা নাকচ ঝরার চেম্টা করেন। এমন কি তান মানব আধকারের 
ঘোষণা পল্লে (15019191101) ০01 006 1২151)05 ০1591) ) সম্মাত দিতেও গরয়াজী 

হন ।১ জাতীয় সভার কিছ সদস্য মনে করেন ষে, ভার্সাই শহরে আভজাত শ্রেণণ রাজাকে 

জাতীয় সভার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার কু-পরামশ“1দতেছে । পোর্ুয়াট দল মনে করে যে, ষোড়শ 
লুইকে ভাসনই শহরের রাজতন্তী আবহাওয়া হইতে প্যারিস নগরীর বৈপ্লাবক আবহাওয়ায় 
আঁনিলে, ষোড়শ লুই জাতীয় সভার সাঁহত সহযো1গতা কারতে বাধ্য হইবেন । 

ইতিমধ্যে প্যাঁরসে দারুণ থাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। রহাঁটর দাম দ্রুত বাড়িয়া যায়। 

দারদ্রু লোকেরা র:টির জন্য দাঙ্গাহ।ঙ্গামা আর'ভ করে । জাঁ পল ম্যারাটের সম্পাদিত-_ 

.. ফ্লেড অফ দি পিপল (1511500 ০01 0)৩ ৪০1০ ) নাক পান্রকা 
প্যারিসের রাজবিত্রেংহ এই সুযোগে জনসাধারণের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়ায় । 
লোকে সবাকছ? অব্যবন্থার জন্য ষোড়শ লুইকে দাক্ী করিতে থাকে । র।স্তাঘাটে সকল 
লোক, এমন ক ডুলি বা পান্কী বাহকেরাও রাজার সমালোচনা আরম্ভ কয়ে ।২ এই 

পাঁরাস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য ষোড়শ ল:ুই ফ্র্যাপ্ডার্স হইতে রাজভন্ত বাহনীকে ভার্সাই 
নগরীতে আনান । 

ভাসণাইয়ে সেনা সমাবেশের খবর প্যারসে ছড়াইয়া পাঁড়লে জন্তা উত্তেজিত হইয়া 
উঠে। তাহারা আশওকা করে যে, রাজা এই সেনাদলের সাহায্যে জাতীয় সভা ভাঙয়া 

গদবেন। কডেলয়ার ক্লাব নামক রাজনৈতিক সংস্থা প্যারসবাসীদের 
না প্যারিসে পরামশ দেয় যে, রাজাকে ভাসাই হইতে প্যারিসে জোর করিয়া 

আনলে খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে। রাজা অভিজাতদের 

প্রভাষ হইতে মুস্ত হইবেন। পৌঁটুয্াটিক দলও এহ আঁভমত সমথ ন করে । 
কয়েক সহম্র প্যারিসের মাহলা (৫ই অক্টোবর, ১৭৮৯ প্রীঃ ) “রহটি চাই, চীংকার 

করিয়া ভাঙ্সাই নগরীর দিকে যাতা করেন । ইহাদের সঙ্গে ২০ হাজার ন্যাশন্যাল গা 
বা জাতীয় রক্ষী বাহনী ভার্সাইয়ে যায়। এই বিক্ষোভের 

রাজ] ও জাতীয় সভার সদ্মুখশন হইল্লা ষোড়শ লুই জাতীয় সভার আইনগৃলিকে গ্রহণ 
রে আগমন £  কাঁরতে সম্মাত দেন। এই নারী বাহিন? রাজা, রানী ও তাঁহাদের 

বালক প্রকে তাহাদের সহিত প্যারিসে আসিতে বাধ্য করে । রাজা 
ও তাঁহার পাঁঝুবারকে একাঁট সাধারণ ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ীতে বসাইয়া পারিসে 

আনিবার সময় এই বিদ্রোহগীনিরা ধহনি দেয়, “আমরা রটি ওয়ালা, রুটি ওয়ালার মলা 

ও তাহার বালক পুত্রকে পাইয়াছি।” এীতহাদিক গাইকারের মতে, এই ঘটনা ছিল 

১,110, 

২. জি 081002166 ১1089284980, 69, 



ফরাসণ সংবিধান সভা &১ 

“ফরাসী রাজতন্রের শবযান্রার প্রতীক” (1016 10008111810. ০৫ 0১6 

200108101)% )। রাজাকে প্যারিসে আনিবার ফলে তান বিপ্লবী নেতাদের নিয়ন্ত্রণে 
থাকিতে বাধা হন। জাতীয় পরিষদও প্যারিসের জনতার দ্বারা প্রভাবিত হয় । এইভাবে 
ফ্রান্সে বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয় । 

তৃত্ীম্ত্র অ্যাম্্ 

ফরাসী সংবিধান সভা 
(11176 00103016021) 4১556101015 ০: 71:2100 ) 

হলিত্ধানন ভ্ভাব্স ক্ষার্থক্লা 2 ল্যন্তি ও নাগলিষ্ত 
আযব্িক্কান্ মোহ (আখ 01 076 00751606776 $999201015 £ 

10901878110], 01 116 8161765 01 গা! 5170 016260) 8 জাতীয় সভা 

1 [38610781 45356101919 ) ফ্রান্সের জন্য একটি সংাবধান রচনার কাজে ব্রতগ হইলে, এই 
সভা সংবধান সভায় (00296600100 55617019 ) রুপান্তরিত হয় । এই সভার 

সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যরা ছিল বুর্জোয়া বা মধ্াবিত্ত শ্রেণীর প্রাতানাধ । 
শ্রামক বা কৃষকশ্রেণগর প্রতিনিধি এই সভায় সংখ্যালঘ্ ছিল । 

সুতরাং সংবিধান সভা ' প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাথের দিকে লক্ষ্য 
রাঁখয়া সধাবধান রচনা করে। সংাবধান সভার সভ্যরা এই সময়ে দার্শীনকদে॥ 
ভাবধারাগু।লকে বাস্তব প্রয়োগ কারবার চেষ্টা করে। সংবিধান সভা ফ্রান্সের 
পুরাতনতন্ত্রকে ধহংস কারয়া ফ্রান্সে একটি গণতা!ল্ত্রক সধাবধান প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করে। 

জাতঈয় সভার আমলে ৪ঠা আগত্ট, ১৭৮৯ গর; আধবেশনে ফ্রান্সে সামন্দতন্্ন লোপ 
করা হইয়াছিল । সংবধান সভা এই সিদ্ধান্তকে আইনগত স্বীকৃতি দেয় । সামন্ত 

প্রথা লোপের ফলে সাফ প্রথা, বেগাধ বা কা্ভি প্রথা, সামন্ত বর, 
ম্যানর প্রথা, মেটায়ার বা বগণ প্রথা, টাইদ বা ধম" কর, আভিজাতদের 

1বশেষ আঁধকার যথা সরকার চাকুরঈর অগ্রাধিকার, আইনের হাত হইতে অব্যাহতি, 
বৈষম্যমূলক কর, অন্তশ-জক প্রথা প্রভৃতি লোপ পায়। অভিজাতদের বাজেয়াপ্ত 
সম্পাত্তর জনা ক্ষাতপূরণের ব্যবস্থা করা হয় । 

সংবধান সভা ইহার পর 'ব্যন্তি ও নাগাঁরকের আধকারগুলি ঘোষণা" ( ২৬শে 
আগম্ট, ১৭৬৯ প্রগঃ) করে (70501819610) 01 0০ [10165 ০01 7120 2110 

নাগরিক অধিকার 01120 )।॥ লেফেভরের মতে, “এই ঘোষণাপত্র ফরাসী বিপ্লবকে 
ঘোষণা! পৌরাণক মর্যাদা দান করে ।”১ আমোরকার স্বাধীনতর ঘোষণা- 

পন্ন এবং রুশোর দাশশনক তত্তেবওর উপর নিভ'র করিয়া এই ঘোষণাপত্র রচিত হয়। 

১ প]09 10901556800, ৪501018902 6156 007 60108] 010855065০1 66 712900108 13850156102. 

প্[-8800516 2১,189, 

সংবিধান সভার লক্ষ) 

সামস্তপ্রথার বিসোণ 



২ ইওরোপের ইতিহাসের রপরেখা 

এই ঘোষণাপরে বলা হয় যে £--(১) মানৃষ স্বাধীনতা ও সমান আঁধকার লইয়া 
জন্গ্রহণ করে। মানুষ ইহা ভোগ করিবায় আঁধকারণ। (২) মানুষ জন্ম হইবার 

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকাঁট প্রকৃতি দত্ত আঁধকার লাভ করে। এই 
নাগরিক অধিকারের 
যারা আঁধকারগযাল হইল স্বাধীনভাবে বাঁচিবার, সম্পত্তি অর্জন ও 

ভোগ করিবার, জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধের অধিকার । এই অআঅধিকারগুলি কেহ কাড়য়া লইতে পারে না। 
(৩) আইনের উৎস হইল জনমত । জনমতের বিরদ্ধে আইন রচিত হইতে পারে না।১ 
(৪) সাব্ভৌম ক্ষমতা এবমার জাতিক্ন মধোই নিহিত আছে । রাজা সাধ'ভৌম ক্ষমতার 

আধকারশী নহেন। ($) আইনের চক্ষে সকল নাগারক সমান । কেহ কোন [বিশেষ 

মর্যাদা বা আধকার পাইবে না। সকল নাগারক সমান সংযোগ লাভ করিবার আঁধকারখ । 
(৬) সম্পান্ত ভোগের আঁধকার হুইল একট পাঁবন্র আঁধকার । আইনের সাহায্য এবং 
ক্ষাতপ্ণ ছাড়া কাহারও সম্পাত্ত হরণ বরা যাইবে না। (৭) আইনের সাহাযা ছাড়া 

কোন বান্তগ্ গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে না ॥ (৮) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, 
ধমণচরণের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার বলিয়া গণ্য হইবে। (৯) পাঁরশেষে এই 

ঘোষণাপত্রে সরকারণ ক্ষমতার বিভাজন এবং ব্যান্ত স্বাধণনতাকে মৌলিক আঁধকার বাঁলয়া 
ঘোষণা বরা হয়। 

ব্যান্ত ও নাগারকের আধকার সম্পাক'ত ঘোষণাপন্র 'ছিল নিঃসন্দেহে একাঁটি উচ্চ 
আদশের পারচয় । এই আদরশগগল কেবলমাত্র ফরাসী জাতিকে অনপ্রাণিত করে নাই । 

ইওরোপের নিপীড়িত জনসমান্ট ইহার মধ্যে মযীস্তর নদে'শ খুজয়া 
নাগরিক অধিকারের টি ৫ রে মোর পায়। লেফেভরেয় মতে, “ইওরোপের সব এই ঘোষণাপনের মম 

এক নবষুগের সঙ্কেত সচনা করে।”২ এ্রাীতহাসিক অলারের 

(91010 ) মতে, “এই ঘোষণাপন্র ছিল পরাতনতন্মের মৃত্যুর দলিল ।৮৩ 

ব্যক্তি ও নাগরিকের আধকার' ঘোষণাপন্ত্রের বিশেষ কয়েকাট ঘুঁটিও ছিল। 

বুজেণয়া শ্রেণী কেবলমাঘ নিজ সম্প্রদায়ের স্থাথের কথা চিন্তা করিয়া এই ঘোষণা 
পন্ন রচনা করে। ফলে সর্বসাধারণের ভোটাধকারের কথা ইহাতে 

মি উল্লেখ করা হয় নাই । "দ্বিতীয়তঃ, এই ঘোষণাপন়ে জপীবকার 
আঁধকার ও কাজ কারবার আঁধকার স্বীকৃত হয় নাই । ইহার ফলে 

সম্পাত্তভোগণদের আঁধকার রক্ষিত হইলেও সম্পাত্তহীনদের দাব? অনন্ত থাকে । তৃতশয়তঃ, 

এই ঘোষণায় নাগাঁরকের আঁধকারের কথা ঘোঁষত হইলেও, নাগাঁরকের কর্তব্যের 
(79065 ) কথা অনন্ত থাকে । তবুও ইহা ছিল একটি মহান এীতহাসিক দলিল । 

বান ও নাগারকের অধিকান্পের' ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিবার পর, সংবধান সভা 
ফান্সের জন্য একটি সংবিধান প্লচনার কাজে হাত দেয় । (১) বুরবো রাজবংশের দ্বগণয় 

৯০ 10816 11501009010, 0০, 2৪, 

২,:16816028, 25149, 

৩, প্া])6 196018101, দাও ৪ 6886 08712056 ০? 86 010 81881098,” 41518, 



ফরাসী সংবিধান সভা ৫৩ 

আঁধকার নীতিকে নস্যাৎ করিয়া রাজাকে সংবধানের অধীন করা হয়। রাজার সবময় 
ক্ষমতা লোপ করিয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র কাষ" নির্বাহক বিভাগ 
বা শাসন বিভাগের (12%5090%5 06911706106) দায়িত্ব দেওয়া 

হয়। (২) অতঃপর ফ্রান্সের রাজার উপাধ হয় “ফরাসী জাতির রাজা” (8178 ০£ 
(0)০ 5161101) ) | তাঁহার পূর্ব বত উপাধ “ফরাসী দেশের রাজা+ (87718 ০1 77005) 

লোপ করা হয়। (৩) রাজার রাজকোষের অথ" যথেচ্ছ বায় ক্ষমতা লোপ করা হয়। 
রাজার 'নজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য বার্ধক ২৫,০০০,০০০ 'লিন্র মঞ্জুর করা হয় । রাজার 

বান্তগত জম ও সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করা হয় । (5) কার্ধ [নর্বাহক বা এাক্সাকউটিভ 

1বভাগের কতণ হিসাবে রাজা, তাঁহার মন্রখ, সেনাপাতি, রাজদৃত 1নয়োগ করার আধকার 

পান। (৫) ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনসারে তাঁহার আইন রচনা ও বিচান্ন করার 
আধকার লোপ করা হয়। (৬) মন্মীরা আইন সভার সদস্য না হইলেও তাহাদের 
কাজের জন্য তাহারা আইনসভার নিকট দায়ত্ববদ্ধ হয়। (৭) রাঙ্জা কোন আইন যদি 
ভনমোদনের অযোগ্য মনে করেন তবে 9852051%5 ৬০৩০ বা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা 

দ্বারা তাহা আপাততঃ রদ কারতে পাঁরতেন। তবে এ একই আইন পরপর তিনবার 
আইন সভা পাশ কাঁরলে রাজার সম্মাত ব্যতিরেকে তাহা স্বতগাঁগম্ধভাবে আইনে পারণত 

হইতে পারিত॥। (৮) প্রাদেশিক শাসন ও বিচারপাতিরা স্থানধয় বনর্বাচনের দ্বারা িযন্ত 
হইবার ফলে তাহাদের উপর রাজার কোন বাস্তব এ্য়াল্প [ছল না। 

সংবধান সভা নৃতন সংাবধানে আইন সভাকে সাবভোম ক্ষমতা অর্পণ করে।১ 

'মআইন সভাটিকে এক কক্ষ বিশিস্ট করা হয় । (৯) আইন সভার সভ্যদের কার কালের 
মেয়াদ হয় ২ বৎসর । (১০) একবার কোন ব্যাস্ত নিবাচিত হইলে 

রঃ তা নয়া; শ হইবার আঁধকার লোপ করা হয়। টানি হার পুনয়ায় প্রার্থী হ পপ করা হয় 
(১১) ভোটাধকার সম্পকে আইনে (815000191 12%/ ) বলা হয় 

যে, যে সকল নাগাঁরক অন্ততঃ তিন দিনের নিধধারত মজ.রণ অর্থাৎ ৫২ 'লিভ্র সরকারকে 
কর হিসাবে দেয় একমান্র তাহারাই ভোটাধকার পাইবে । (১২) এই মাপকাঠির 
ভিন্ততে ফ্লান্সের নাগারকদের 'সাক্রয়” (4০0%৩ ) এবং ণনাক্রয়” (79551%5) এই 

দুইভাগ্ে ভাগ করা হয় । যাহারা অন্তত্ঃপক্ষে তাহাদের তিন 'দিনের রোজগার সরকারকে 
কর দত তাহাদের সাক্রর নাগারক হিসাবে ভোট দানের অধিকার এবং সদস্যপদের প্রারথ 
হইবার আঁধকার দেওয়া হয়। বাকী লোকেদের ভোটাধকার নাকচ করা হয়। 
(১৩) আইনসভাকে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় । যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি 
স্থাপন, কর ব্যবন্থার নিয়ন্ত্রণ, সংাবধান সংশোধন, মৌলিক আধকার প্রভাতি বিষয়ে আইন 
বচনা, সরকারী কাজকর্ম সম্পকে পর্যালোচনার গ:রুদায়িত্ব আইনসভার হস্তে 
ন্যস্ত থাকে । 

ক্লান্সকে শাসনের সীবধার জন্য সমগ্র দেশকে সমান পারাধর ৮৩1ট প্রদেশে বিভন্ত 
করা হয়। এই প্রদেশগৃালর নাম হয় ভিপার্টমে্ট (19628101092 )। (১৪) এই 

১১176161016, 7158, 

রাজার ক্ষমতা 



৫৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

৮৩ প্রদেশকে ৫৪৭টি জেলায় 'বিভন্ত করা হয় ॥। (১৫) প্রদেশের শাসনের জনা পুরাতন 

ইস্টেপ্ডেন্ট প্রথা ও প্রাদেশিক সভা লোপ কয়া হয়। ইহার হ্ছলে 
প্রদেশ, জেলা, গ্রাম প্রতি স্তরে নির্বাচিত শাসনকতণ নিয়োগের 
ব্যবচ্ছা কর। হয় ॥ (১৬) প্রতি প্রদেশে একটি নির্বাচত সাধারণ 

পারষদের ব্যবচ্থা করা হয়। (১৭) সাব্রয় নাগারিকদের ভোটে শাসনকতণা ও পারিষদের 
সদস্য নিবাচনের বাঁধ চালু করা হয়। 'বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে প্রাতন বিচার ব্যবস্থার 
অবলোপ করা হয়। পার্লামেন্ট অফ প্যারিস এবং প্র।দেশিক সামন্ত 'বিচারসভাগুলি 
বিলোপ করা হল । (১৮) বিচারকদের নিবণচনের মাধমে [নিয়োগের নিয়ম করা হয়। 
(১৯) 'বিচারাঙগময্নকে আইন বভাগ বা শাসন বিভাগের এন্ডিয়।র হইতে মুন্ত করিয়া স্বাধশন- 
ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা দ্বান করা হয় ॥। বিচারকদের নিয়মিত বেতনের নিয়ম করা 

হয়। বিচারপ্রাথঁদের নিকট হইতে ফি বা ৬ৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয় ॥ (২৪) সরকার 
কমচারীদের পরীক্ষার দ্বারা যোগ্যতার [ভান্ততে 'িবণচন করা নিয়ম করা হয়। 

সংবিধান সভা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনেও সংস্কার প্রবর্তন করে । (২১) সকল 
প্রকার পরোক্ষ কর যথা গাবালে বা লবণ কর প্রভৃতি রদ করা হয়। (২২) জমি, আয 

ও অস্থাবর সমপান্তর উপর কর ধাধ করা হয়। গ্রামসভা ও 

জেতিরনিযং চ্ছানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগলেকে এই কর আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া 
হয়। বৈষল্যমূলক কপ বিলোপ করিয়া নাষ্য ভিক্ততে আয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কর 

ধার্ষের নিয়ম করা হয় । (২৩) আপাততঃ সরকারের অর্থসংকট দূর করিবার জন্য 
গীর্জার জাতাঁয়করণ করা সম্পত্তির মূল্যের ভীত্ততে এযাসাইন্যাট ( &5515080) নামে 
একপ্রকার কাগঞ্জের নোট চাল করা হয়। 

সবশেষে, সংবিধান সভা ফ্রান্সের ধর্মীবষয়ক ব্যাপারের সমাধানের জন) 0:11 
00256160010. 01 0)5 (01518 নামে এক আইন পাশ করে । ফ্রান্সের গীর্জার নাম 

ছিল গ্যালিকান গণজণ (0581116811 0108100)1 ক্যাথালক 

ধমবিষয়ক ব্যবহা প্রথা অনুসারে ইহা রোমের পোপের অধীনে ছিল, বিশপরা তাঁহার 
অনুমাতি অন:সারে নিষুন্ত হইত । (২৪) নূতন আইনে পোপের নিয়ন্্ণ একেবারে 
লোপ করিয়া গ্যালিকান গণর্জাকে জাতীয়করণ করা হয়। (২৫) শপ ও অন্যান) 
স্তরের ধর্যাজকরা অতঃপর পোপ কতৃক 'নিষুক্ত না হইয়া, ভোটের দ্বারা নির্বাচিত 
হইবার আইন করা হয়। (২৬) গাঁজার ভূসম্পান্ত সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। 
গী্শা সংকারের একটি দপ্তরে পারিণত হয় এবং যাজকদের সরকার হইতে নিয়মিত 
মাহিনা দেওয়ার ব্যবচ্থা করা হয়। ঘ্রীন্টধমে'র সকল সম্প্রদায়কে স্বকৃতি দেওয়া হয় । 

এইভাবে সংবধান সভা ফ্রান্সের প্রথম বিপ্রব সংবিধান রচনা (১৭৯১ প্রঃ) সম্পূণ, 
করে। সংঁবধান সভা পূরাতনতন্ত্রকে ধহংস করিয়া, রাজার স্বৈরশাসনের ক্ষমতা লোপ 
বিধানের ক্রট :  কাঁরয়া, ব্যান্ত-স্বাধশনতা ও সামাজিক সাম্য প্রবর্তন করিয়া প্রগাত- 

তলগুরতা মূলক দৃষ্টির পরিচয় দেয়। কিন্তু সংবিধান সভার কাজে বহু 
ঘটি ছিল। এই কারণে ১৭৯১ প্রীন্টাব্দের সংবিধান কিছংদিনের মধো ভাঙয়া গড়ে। 

প্রার্বেশিক্ত শান ও 

বিচার ব্যবস্থ। 



ফরাসী সংবিধান সভা ৫৫ 

এঁতিহাঁসিক মাদেলাঁর (71806117 ) মতে, “এই বিরাট সংস্কারগযীল ইতিহাদস আদ্বিতাঁয় 

হইলেও আসলে এইগুলি ছিল জণ' ও ভঙ্গুর ।”১ মিরাবহা সংবিধান সভার কাজের 
সম্পকে মন্তব্য করেন যে, “দেশের মৌলিক গঠন ভাঁঙয়া বিশঙ্খলা কারবার জন্য 
সংবধান সভার মত ভাল পাঁরকজ্পনা করা মার কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।”২ 

(১) রাজার প্রতি আবম্বাসবশতঃ তাঁহ।র ক্ষমতা িপুলভাবে হাস করা হয়। 
অথচ শাসনকাধ চালাইবার দায়িত্ব তাঁহাকে দেওয়া হয়। ফলে তাঁহার হাতে দায়ত্ব 

ৃ থাকলেও ক্ষমতা ছিল না। আঁধকাংশ কর্মচারী যথা প্রাদোশক 
ই ব্তাগের . শাসনকত', বিচারপতিরা নির্বাচনের মাধ্যমে নিষ্ত হইবার ফলে 

তাহারা রাজার প্রতি আনুগত্য দেখাইতে বাধা ছিঙগ না। ইহাদের 
নয়ন্ণ করিবার কোন ক্ষমতা রাজার 'ছিল না। ফলে প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিয়ল্পণ ভাঙিয়া পড়ে । ফ্রান্স ষেন একটি দেশের পরিবর্তে ৮৩টি আলাদা 
দেশে ভাগ হইয়া যায় । (২) ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রতি অন্ধ আস্থা বশতঃ সংবধান 
রচায়তারা আইন 'বভাগ হইতে শাসন বিভাগকে সম্পূণ' বিচ্ছিন্ন কাঁরয়া ফেলেন । 
শাসন বিভাগের কঙতশ হিসাবে রাজার পক্ষে তাঁহার সমস্যাগুলিকে মল্লাীঁদের মাধামে 
আইন সন্ডাকে বুঝাইবার কোন উপায় ছিল না। এদকে আইন স্ভা শাসন কার্ষের 

দায়িত্বে না থাকায়, শাসন বিভাগের সমস্যাগীলকে বুঝিতে পারিত না। লেফেভরের 
মতে, “সংবধান দ্বারা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলেও প্রকৃত সরকার হ্ছাঁপিত হয় নাই” ("10৩ 
0011561001017 ০168160 &,1.5000110 ৮1011 170 1621 20910106100) 1৩ 

(৩) সংবধান স্ভা “নাগরিকের অধকার” ঘোষণাপন্তরে সকল মানুষের সমান 

আঁধকারের কথা ঘোষণা কারলেও সংঁবধান তাহা পালন করে নাই। তাহারা ফ্রান্সের 

র্ধোয়। শ্রেণীর ক্ষমতা সকল নাগারককে ভোটদানের আঁধকার লা দিয়া, কেবলমান্র 
রক্ষা-_-সমান সন্রয় নাগারকদের সমপাত্তর ভিত্তিতে ভোটাধকার দেয়। দারদ্র 
ভোটাধিকার স্থাপনে নাগারবদের ভোটাধিকারে বাগত করে । বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাদের 
মা প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য সম্পান্তবান ব্যান্তদেরই একমান্ন ভোটের 
আধকার দেয়। ইহার ফলে ফ্রান্সে বৃজোয়া শ্রেণির শাসন স্থাপিত হয়। 

আভিজাতদের িতাঁড়ত কয়া বুঞ্জেয়ারা জমতা নেয়। এই কারণে অকসফোডে'র 
অধ্যাপক টউমসন মগ্তব্য করিয়াছেন ষে, “যাজক, আভিজাত ও সাধারণ লোকের পারবতে 

এই সংঁবধান পাউণ্ড, শিলং ও পেনগর 'ভাততে নূতন শ্রেণী গঠন করে” (10 
[01806 ০0£ ০1915) 11090111 8190 (06 0017010)0115,--006 (01750110601 

1০08) 005 70017, (16 51011111820. (1) 19010০ )। জর্জ লেফেভরের 

১, 4]106 10029 0৮: 0 26107100 2201019 120 0018605 আছ, ,০,, ঘ৪চয 000৫ 800. 1188110 11 

001086001070.---01806811), 

২, গ156 8180788171856000 0৫ 6০ 11706002 00010 008 13858 801 966৪৮ 019121760,” 
স্্চ/:8 0011), 

ও, 1391910516০. 169, 



&৬ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেখা 

মতে “সংবধান সভা নয়মতান্রিক রাজতন্ত্র কথা বাঁললেও, ইহা ছিঙগ আসলে 
বুজোয়া প্রঙ্জাতন্ত ।” 

(৪) ফ্লান্সকে ৮৩টি প্রদেশে 'বিভন্ত কারলেও কেন্দ্রীয় সরকারের সাঁহত প্রাদোশিক 
সরকারের সম্পক সংবিধানে নিণ'ত হয় নাই । প্রাদেশিক শাসনকত্তা ও কমণচারীরা 
টি রা থানার | ভোটে 'িব্ণাচত হইবার ফলে তাহারা নিজ নিজ অণলে 

বিশৃঙ্খগা স্বেপরবা হইয়া দাঁড়ায় ॥ কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ ও নিদেশি 
তাহারা পালন কাঁরতে বাধা ছিল না। রাজার পক্ষে ইহাদের 

নয়ন্্ণ করা দহস্কর ছিল। ফলে শাসন ব্যবস্থায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। 
নেপোলিয়নের আমলে পুনরায় কেন্দ্রীন সরকারের নিয়ন্ত্রণ 'ফাঁরয়া আসে। এই 
সংবধানে নির্বাচনের মাধামে [বচারপাতি নিয়োগের ফলে তাঁহাদের যোগ্যতা সম্পকে" 
সন্দেহ থাকল্পা যায় । 'নভাঁক ও নিরপেক্ষভাবে 'বচাপ্প কারবার ক্ষমতাও তাঁহারা 
হারাইয়া ফেলেন। 

(৫) সংবধানে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিপ্লবের 
সময় উত্তেজনা বশতঃ নিম্নপারষদ কোন হঠকারী আইন পাশ কাঁরলে উচ্চ কক্ষে তাহাকে 

্ সংশোধন করারও উপায় ছিল না। সভ্যদের পুনঃ 'নর্বাচন রদ 
আহ£ঠন সম্ভার গঠনে রি 
করট-সুরস্্ীত করায় আঁভ্জ্ঞ সদস্যরা তাঁহাদের আভজ্ঞতা কাজে লাগাইতে পারেন 

নাই। সর্বদা আনকোরা সদস্যদের দ্বারা কাজ চালান কষ্টসাধ্য 
ছিল। এ্যাসাইন্যাট নামক কাগজের নোট চালু করিলে ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় । 
এদিকে বিপ্লবী সরকার অর্থাভাব দর করার জনা গধ্জণার বাজেয়াপ্ত জাম বিব্লয় আরম্ভ 
করে। ধনী কৃষক ও বুয়া শ্রেণী ধাহাদের হাতে নগদ টাকা ছিল তাহারা এই জাম 
কানয়া নেয়। দাঁরদ্র কৃষকেরা এই জাম হইতে বণত হয়। ফলে এক নতন 
ভুম/ধিকারী শ্রেণীর সৃষ্ট হয় । 0111 ০9151100101) ০1016 01678) ধমণীবশ্বাস 

ক্যাথালকদের মনে দারণ আঘাত দেয়। গণজার উপ্র রাচ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং 
নির্বাচনের মাধ্যনে বাজক নিয়োগে বহু লোক অসন্তুষ্ট হয়। 

মংবধান সভার কাষের উপরোন্ত দোষ ভ্রহাট থাকলে একথা স্মরণ রাখা দরকার 

ষে, তাঁহাদের সম্মুখে গণতান্দিক সংবিধান গড়ার কোন এতিহাসিক নজর 'ছিল না। 
ম্যাপ ও কম্পাস ছাড়া জাহাজের কাণ্টেনকে সমদূদ্রে জাহাজ চালাইতে হইলে ষের্প 
ভুলভান্তি ঘাঁটতে পারে, নাঁজর না থাকায়, বিপ্লবী সংবধান রচনায় সেইরুপ ভুল-ন্রান্ত 
দেখা দেয়। পুরাতনতন্ত্র বিলোপ ও সামাজিক সাম্য হ্থাপন কাঁরয়া সংবিধান সভা 
নব সমাজ গঠনের পথে পা বাড়ায় । 

পাঠ্যসূচ 

১। 0০০%11--106 75151001) [২5৬০1061011. 

ই 1,506056--111)6 [7161101) 1২6৮ ০0100107. 

৩। 171206117--1116 7161701) 7২6৮০101102. 



বিধান সভার শাসন ঃ 'ছিতীয় বিপ্রব £ রাজতন্মের পতন ৫ 

৪) 1010--701160098] 151501% 01 085 71910010 2২5৮০011010. 

1 1901)152--710517150010 155০9106100 ( চ1751151) 68105180101 ০% 

0. 4, 01011105 ), 

& ॥1101009117501)---7106 17161001) [২5৬ 01000101). 

৩1 1). 11)077)901)--1707079 51009 91901601). 

৮1 109810]99010---৯০০19] 1115001% 01 (176 1161001) [২6৬০1(1010, 

৯। ৩ ০০200011050 1109611) 17150019--৬০1 ৬]. 

১০ । 7109156 9651)1)6175--1২০৬01110101791 1010195. 

চতুর্থ অধ্যাম্ত 

বিধান সভার শাসন (১৭৯১ ৯২) 2 দ্বিতীয় বিপ্লব £ 
রাজতত্ত্রের পতন 

(11196 [২016 01 0112 1:5£1518 05 4,55212010]5 : 9200180 

৪৬০10601010: 78]1 011৬1018101) ) 

ভ্িতীন্ত্র ্ল্প'স্নী জিপ £হ লাজ তুভ্্রেল পতিন্ন (39৫০2 
৪7)01) 1২9৮০281101) 8 ভ8]) 01 11070910185 ) 2 ১৭১৯১ শ্রীঃ সংাবধান 

সভার কাজ শেষ হইলে এই সভা ভাংঙিয়া দেওয়া হয়। নির্ধাচনী আইন অনুসারে 
সক্রয় নাগণলকদের ভোটে নূতন বিধান সভা বা লেজিসলেটিভ 
আযসেম্বলৰ (1.621519656 :49961019 ) গঠিত হয় । ইহাতে 

মোট ৭৪৫ জন সদস্য ছিল । 

ইতিমধ্যে প্যারিসে 'বািভন্ন রাজনোতিক গোষ্ঠী গাড়য়া উঠে । এই গোষ্ঠণ-রাজনগাতি 
বিধান সভান্ন সভাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে বিধান সভার সদস্যরা 

5ট দলে ভাগ হইয়া যায়, থা- (১) নিয়মতান্রিক গোষ্ঠী বা 
ডা সভার বিভিন্ন [ফিউল্যাণ্ট। ইহারা আইন সভার সভাপাতির বা স্পিকারের দক্ষিণ 

কে বাঁসত। (২) জিরাণ্ডস্ট গোম্ঠী। ইহাদের প্রধান সভ্ারা 
ফ্রান্সের জিরণ্ড প্রদেশ হইতে আগত বাঁলয়া ইহাদের নাম হয় জিরাণ্ডষ্ট। ইহারা 
স্পকারের বামাঁদকে বাঁসত ॥ ইহারা প্রজাতন্ত্র ছিল। (৩) জ্যাকোবিন বা মাউন্টেন। 

ইহায়া 'ছিল উগ্র বামপন্থী ও গ্রজাতন্লী। (৪) মধ্যপণ্থা বা মভারেট ।১ নিয়মতানম্ত্রক 

গোম্ঠীর লক্ষ্য ছিল সংবিধান অন-যায়ী শাসন পাঁরচালনা করা। বিপ্লবকে আর 
আগাইতে না দিয়া তাহা সলাশ টানিয়া ধরা ইহাদের লক্ষ্য ছিল। লাফায়ে ছিলেন এই 

9০:17010 &০$০০---050011089 7000600 7196027, 2 212-15, 

"বিধান সভা 



&৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

গোচ্ঠর নেতা । 'জিরণ্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দল ছিল পারবর্তন-পম্থী। এজন্য ইহারা 
1স্পকারের বাম 'দিকে বসিত। আধ্নিক যুগে বামপন্থী ও দাক্ষণপন্থী সম্পকে ধারণা 
বিপ্লবের এই 'চন্তাধারা হইতে উদ্ভূত । 

বিধান সভা প্রথমেই কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয় । (১) এক শ্রেণীর যাজক 
0151] 00175000001 ০1 1০ 01619-র প্রাতি আনহগত্য জানাইতে বিরত থাকে । 

নিন এই যাজকেরা ছিল পন্ররাতনতদ্ের সমর্থক। গ্রামাণুলে ইহাদের 
[বিশেষ প্রভাব 'ছিল। (২) এনমাগ্রি (61010153) বা রাজতম্গাবাদীরা 

ফ্রান্স হইতে বিদেশে পলাইয়া গিয়া বিপ্লবী সরকারের বিরদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত 1ছল । 
তাহাদের সম্পর্কে বিধান সভার ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার হয়। 

প্রথম সমস্যা সম্পর্কে বিধান সভা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যে সকল যাজক 01%1] 

50510001910-এর প্রীতি আনুগত্য লইতে অসম্মাতি জানাইবে, তাহাদের ভাতা, বেতন ও 

্ অন্যান্য সুবিধা নাকচ করা হইবে । এই বিদ্রোহী ধম" যাজকদের 
বিষ্ঞোহী যাজক ও ৃ ৫ এমিত্রি বা দেশল্যাগী রাষ্ট্রবিরোধা বাঁলয়া গণ্য করা হইবে । 'ছতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিধান 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সভাকে বিশেষ চিন্তা করিতে হয়। কারণ এমাগ্র বা দেশত্যাগী 

রাজভস্তরা ফ্রান্সের রাইন সধগান্তে সৈনা সংগঠন কাঁরয়া বিপ্রবী 

সপ্নকারকে আক্রমণের চেম্টা করে ।১ এমিগ্রিদের সম্পর্কে বিধান সভা এই সিন্ধান্ত নেক 
বে, ১৭৯২ শ্রীঃ ১লা জানয়ারীর মধ্যে তাহাদের ফ্রান্সে ফাঁরয়া আসিতে হইবে । যে 

সকল এগাগ্র এই আদেশ অমান্য কাঁরবে তাহাদের 'বিষয়-সম্পাত্ত সরকার হইছে 
বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহাদের মৃতুদণ্ডে দাশ্ডত হইতে হইবে । 

আইন সভার এই দুইটি 'সিদ্ধান্ত রাজার অনুমোদনের জন্য পাঠান হইলে, রাজা 
এই দুইাট আইনকে 9096191%5 ৮৩০ বা সামীয়ঝ নিষেধাজ্ঞা বলে রদ করিয়া 

_দেন। রাজা আইন সভার 'সদ্ধান্তে ৬০০ বা নিষেধাজ্ঞা দিলে 
নি উগ্রপস্থদের প্রভাবে প্যারিসের জনতা (চ4119180 7109) 
ভেটো £প্যারিলের যোড়শ লূইয়ের টুইলারিস প্রাসাদ আকুমণ করে (২০শে জুন, 
জনতার টুইলারিদ ১৭১১ গ্রগঃ) এবং রাজাকে অপদন্ছ করে। টুইলারস আকমণ বূরবোঁ 
লি রাজতম্মের পতনের সূচনা করে। জনসাধারণের সহিত রাজ্জার 
বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয় । 

টুইলারস আক্রমণেন্ন পর যোড়শ লুই তাঁহার দৈহিক নিরাপত্তার জন্য উদ্ছিগ্ন হন। 

1তনি ফ্রান্স হইতে তাঁহার রানশর পিতৃদেশ আন্ট্রয়ায় পলাইবার সঙ্কুপ নেন। 
আগ্টীয়ারাজ লিওপোজ্ড তাঁহার ভাগনী ও ভগ্রীপাতর 'নরাপত্তার 

ডিন জন্য আশগ্কিত হন। ক্লাজা ষোড়শ লৃই ও রানী মারিয়া 
ভ্যারেজে পলায়ন 

এ্যাশ্টোনেট এবং তাঁহাদের বালক পুত ছদ্মবেশে লাঝোমবার্গ 

সীমান্তে মণ্টমোভ দুগগের দিকে পলায়ন করেন । ভ্যারেনে গ্রামে এক জনতা রাজা 
গু র্রানীকে চানতে পায়ে। তাহারা রাজার শকট আটকাইয়া রাজধানীতে খবর 
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দেয় । তত্র ধিক্কার ও অপমানের মধো লুই সপরিবারে প্যারিসে ফিরিয়া আসিতে 
বাধ্য হন। 

ষোড়শ লুইয়ের ভ্যারেমে পলায়নের পর তাঁহার সহিত বৈদেশিক শান্ত বিশেষতঃ 
আম্ট্ীয়ার গোপন ষড়ষন্দের সন্দেহ উগ্রপম্থশদের মধ্যে দেখা দেয় । এই সময় ব্রান্সউইক 

ঘোষণা (310105৬101 1191016590 ) ছারা অন্ট্রিয়ার সেনাপি 
সতর্ক করিয়া দেন যে, ফরাসী রাজ পারবারের কোন ক্ষতি হইলে 

গতান বিপ্রবশদের কঠিন শাস্তি 'দবেন। এই ঘোষণার পর 
উগ্রপন্থীরা রাজার [বরুদ্ধে দেশপ্রোহিতার অভিযোগ আনে । 'বপ্লবী কমিউনের নেতৃস্ছে 
প্যারিসের জনতা টুইল।'রিস প্রাসাদ ১০ই আগম্ট, ১৭১২ শ্রীঃ পুনরায় আক্রমণ করে এবং 
রাজার সুইস দেহরক্ষী দলকে নিহত করে। রাজা-রান? প্রাণভয়ে রাজপ্রাসাদ হইডে। 
পলাইয়া আইন সভায় আশ্রয় নেন। ক্ষিপ্ত জনতা আইন সভা ঘেরাও করিয়া রাজতন্ম 
বাতিলের দাবী জানায় । বলা দরকার যে, জ্যাকোবিন দল রাজতল্ম উচ্ছেদের জন্য 

জনতাকে প্ররোচনা দেয় ॥ আইন সভার ৭৮২ জন সভ্যের মধ্যে জিরপ্ডিষ্টদের সংখা 

ছিল খুবই কম? কিন্তু ভীত প্রদর্শন দ্বারা তাহারা সংখ্যাগারষ্ঠ সদস/দের তাহাদের 
মতে মত দিতে বাধা দরে । ভঙখীতিগ্রন্থ সদসারা বাধ্য হইয়া রাজতল্্ন মূলতুবী করার জন্য 
ভোট দেয় । '[501715 নামক কারাগূহে রাজাকে বিচারাধীন বন্দ হিসাবে রাখার আদেশ 
দেওয়া হয়। সাধাবধানিক রাজতন্মের পতন ঘটে । বুজেণয়া শ্রেশীর বিপ্রব শেষ হয়। 

এই সময় বুর্জোয়া শ্রেণী ১৭৮৯ খ্রীঃ ন্যায় এক্যবদ্ধ ছিল না। তাহারা উচ্চ. 
বুর্জোয়া এবং মধ্য ও নিয় বুজেশক্লা এই দুই শ্রেণীতে ?বভন্ত হইয়া যায়। উচ্চ, 

বৃজেয়ারা বিপ্রবকে আর আগাইতে না দিয়া স্িতাবন্থা বজায়: 
রাখার চেষ্টা করে। তাহারা রাজার সাহত একটা মীমাংস।য় 

আসার জন্যও চেম্ট( করে । মধ্য ও নিম্ন বুজোয়ারা ইহাতে রাজী ছিল না। তাহারা 
মনে কারত সাঁকুলেতের অথাৎ দারদ্র শ্রেণীর সাহত হাত মিলাইয়া বিপ্লবকে আগাইয়া 
নেওয়া দরকার । মধা ও গিম্ ঝুজোয়াদের জ্যাকোবিন দল লংগঠিত করে । এদকে' 
প্যারিসের পৌর শাসন ব্যবস্থার চারন্র পাল্টাইয্লা বায় । প্যারস কাঁমউনে উগ্রপম্থরা 
ঢুকিযনা পড়লে ইহা বিপ্রংী ক:মউনে পরিণত হয় । ইহার নেতৃত্বে জনতা টুইলারিস 
আক্রমণ কারয়া রাজতন্ের পতন ঘটায়। 

১০ই আগন্টের প্াারসের জনতার বিদ্রোহকে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব বাঁলরা 
এতহাসিক লেফেভর আঁভাহত করিয়াছেন । এই বিপ্লবের গুরুত্ব অপারসীম ছিল 1১ 

প্রথমতঃ, দ্বিতীয় বিপ্লবের ফলে ফ্লান্সে সর্ব পাধারণের ভোটাধকার 
প্রবর্তিত হয়। বুজজোয়া শ্রেণীর সম্পাত্তাভাত্তক ভোটাধকার 
পাঁরতান্ত হয় ॥ 'হ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সে প্রজাতন্র হ্থাঁপত হয়। প্রজাতন্ত্র 

ছাপন আধুনিক বৃগের ইতিহাসে এক আভনব পরাক্ষার সূচনা'করে । তৃতীয়ত. 

প্রজাতন্লের মাধামে বিপ্লবকে সমাজ বিপ্লবে পরিণত করা হয়। সমাজতাম্মিক আদর্শ 

১০118190586. 2. গা, 

রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ : 

জিরপ্ডি্ ও জ্যাকোবিন 

বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাঙন 

দ্বিভীক্স ফরাসী 

বিপ্লবের গুরুত্ব 
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অননসারে জ্যাকোবিন দল বহু সংস্কার প্রবর্তন করে। মৃলতঃ দ্বিতণয় ফরাসী বিপ্লবের 
ফলে ফ্রান্সে প্রকৃত বৈপ্লাবক পারবর্তন ঘটে । 

রাজতন্ঘ রদ হইলে রাজভন্ত কর্মচারীরা দলে দলে পদত্যাগ করে।১ এাঁদকে 
নাজভন্ত এবং দেশদ্রোহ? বাঁলয়া সন্দেহ করিয়া বিপ্লবশ কমিউন কয়েক সহস্র লোককে 
নিজে রাজানা বন্দী করে। প্যারিসের উগ্র বিপ্রবীরা তাহাদের মধ্া হইতে বহু 

রাজতঠের সমাধি ' লোককে কারাগার হইতে টানিয়া আনিয়া বিনা বিচারে দোষাঁ 
সাব্যস্ত করিয়া হত্যা করে। ১৭৯২ শ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে এই 

শৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। এঞ্জনা এই ঘটনাকে “সেপ্টেম্বরের হত্যাকান্ড" বলা হয় । 
[বিখ্যাত ইংরাজ ওপন্যাঁসক িকেন্সের--& ৪16 017০ 01065 নামক উপন্যাসে 
এই হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পশ* বিবরণ পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড ফরাসী 
রাজতন্তের সমাধি রচনা করে । 

নিয়মতাদ্ন্িক রাজতন্মের পতনের কারণ £ ১৭১১ খ্রঃ সংবিধান দ্বারা কান্দে 
সাংবিধানিক রাজতজ্্ হ্থাপিত হইলেও কেন তাহা চ্ছায়ণ হইল না তাহা আলোচনা করা 

তি দরকার । ফাস? জাতির মানাপকতা এজন্য দায়ী ছিল। ফরাপণরা 
মানসিক্ত। : রাজার প্রকৃতিতে দক্ষিণ বা বাম যে কোন একটি পন্থায় ব*্বাসী । তাহারা 
প্রতি অবিশ্বাস মধ্যপন্থা পছন্দ করে না। ইংরাজদের ন্যায় ধারে ধীরে পারবতন 

ফরাসীরা পছন্দ করে না। রাজাকে আইনে বাঁধিয়া পালণমেণ্টের 
শাসন প্রাতত্ঠার মত ধৈষ তাহাদের ছিল না। দ্িতীয়তঃ, বুরবো রাজবংশ অতাতে যে 
দৈবরশাসন হ্ছাপন করিয়াছিল তাহার কালিমা হইতে যোড়শ লুই মুস্ত হইতে পারেন 
নাই। তৃতীয়ত ফ্রান্সের পাত বুজোয়া বা নিয় বুজেয়া শ্রেণী মনে কাঁরত যে, 
সাংবধানিক রাজতন্ত্র হইল ধনী বুয়া শ্রেণক সরকার । এজন্য তাহারা এই 
ব্যবস্থাকে ঘৃণা কারিত। এই শ্রেণী ছিল জরব্ভিন্ট ও জ্যাকোবিন দলের প্রধান শান্ত । 

জরণ্ডিম্ট ও জ্যাকোবিনরা মনে কারত ষে, ষোড়শ লুই মনে-প্রাণে সংবিধান মায়া 
চালতে রাজী "হইবেন না। বৈদোশক শান্তর সহায়তা লইয়া 'তিনি 'লুস্ত ক্ষমতা 
পুনঃস্থাপনের চেস্টা চালাইবেন। ষোড়শ লুই নিজ আচরণ দ্বারা এই সশ্দেহকে দু 
করেন। তিনি সাভিল কনষ্টিটিটশন অক ক্লাজ এবং এমাগ্র সম্পরকে আইন সভার 
[সম্ধান্তের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করিলে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। 

ডোঁভিড টমসনের মতে, সামস্ততন্্র এবং দ্বরাচারী বৃরবোঁ রাজতম্ম ছিল পরস্পরের 
পরিপূরক । সামন্ততল্্র ধবংস হইলে ইহার সহকারণ রাজতন্মের টাকিয়া থাকার সম্ভাবনা 
সামন্ত প্রথার পতনের খুব কম ছিল। জিরাণডষ্ট ও জ্যাকোবিন দল রাজতন্ত্রকে প্রগাঁতর 
ফলে রাজতন্ত্রের ঠিত্তি পক্ষে বাধা বলিয়া মনে করিত। তাহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস কারিত 

লোপ £রুশোর আদর্শ যে, প্রজাতন্ শ্থাপন না কারলে ফ্রান্সে প্রকৃত গণতন্ল আসবে না । 
যাঁদও আইন সভায় ইহাদের সংখ্যা কম ছিল, তব:ও গারিসের উগ্ুপম্থী জনতার উপর 
ইহাদের 'বিরাট প্রভাব ছিল। এই জনতার লাহায্ তাহারা রাজতল্মকে ধ্বংস করে। 

১, 10, ভাজাকানী 75 24, 



বিধান সভার শাসন $ 'দ্বিতায় বিপ্লব £ রাজতন্মের পতন ৬১ 

রাজতন্মের পতনের জন/ কডেলয়ার ক্লাব ও ইহার প্রতিষ্ঠাতা ড্যাপ্টনের ভূমিকা 
(বিশেষভাবে উল্লেখ্য । কডেণলয়ার ক্লাবের সদস্য চাঁদা ছিল সর্বাপেক্ষা কম। ফলে 

সমাজের একেবারে নচের তলার লোকেরা এই সামাতির সদস্য হয়। 
ইহাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় কোন স্বাথ ছিল না। ড্যাপ্টন 

প্যারিসের বিপ্রবশ কাঁমউনকে টুইলারিস আক্রমণ করার প্ররোচনা দেন। ১০ই আগন্ট 
রাজার উপর আক্রমণের প্রধান নায়ক ছিলেন ড্যাণ্টন। সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড ড্যান্টনের 

নিদেশেই পরিচালিত হয় । রাজতন্রীদের রন্তস্নান করিয়া পাঁরশুদ্ধ ড্যাণ্টন প্রজাতন্্ 
প্রাতষ্ঠার কাজে হাত দেন। 

দেশত্যাগ? ফরাসী এামাগ্রদের জাতীয়তা বিরোধাঁ কার্যকলাপ এবং ইওরোপের 
রাজশান্তগালির বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রাত বিরুদ্ধ আচরণ সাংবিধানিক রাজতন্মের পতন 

স্বরান্বিত করে। ফ্রান্সের যে সকল আভজাত স্বদেশ ত্যাগ 
কারয়াছিল, তাহারা ছিল “রাজা অপেক্ষাও বেশ রাজতন্বাগ” 

(1016 109291156 0020 075 10116 101005611)। এই সকল উগ্র-রাজপম্থরা 

( 51051958119) বৈদোশক শান্তর সাহাধ্য লইয়া ফ্রান্সের বিপ্লব সরকারকে ধবংস 

কারতে সচেম্ট হয়। ফ্রান্সের একশ্রেণীর বিপ্লবী নেতা এজন্য বৈদেশিক শান্তর সাহত 
রাজার গোপন যোগাযোগ সম্পকে সন্দেহ করে। শেষ পর্যন্ত ইহারা মনে করে যে, 
ফ্রাশ্সে রাজতন্ত্র ধ্বংস না করিলে বৈদোশক চক্রান্তের মোকাবিলা করা যাইবে না। 
এইরপ পারচ্ছিতিতে রাজতন্মের পতন প্রায় আনবার্ধ হইয়া পড়ে। রাজা ষোড়শ 
লুইয়ের সধাবধানের প্রাত আনগত্য হারায় । 

পাঠ্যসুচ 

৬১ 0০9০0 ৬10---11)6 161001) 1২5০1060101, 

২1 79669৮1০--1106 17151101) 7২০৬০11061017. 

৩1 7/18061117---77151001) [২5%০110101), 

৪1 (0900210--17156019 ০1 7121795. ৬০1, [. 

&$॥ 1729০৩---1715601/ ০011৬100610 1001701১6. 

৬1 1010010)500--00161700) 1২6৬০161010. 

৭1 17811009010---500181 11150015 ০01 চ1610001) 8২০৮০161010, 

৮1 ৩৬ 09100110656 11006711 17191019--5০01. 

ডাণ্টনের ভূষিক! 

বৈদ্বেশিক চক্রান্ত 



গশণ্৪সম অন্যান 

ফ্রান্সে প্রজাতগ্্র স্াপন $ হ্যাশন্যাল কনভেনশন $ 

সন্ত্রাসের রাজত্ব (১৭৯২_-১৭৯৫ খ্রীঃ) 
(1২650011020 [6৮০010001) : 26101021 00170176012 : 

[২০12 01600]: (1792--1795 ) 

জাতীন্ ম্মেলন্েন্জ কাশ্রকলাসা (:89051689 01 [9110119] 
00009001097 )$ রাজতন্ত্র রদ হইবার ফলে ফ্রান্সের প্রথম বিপ্লবী সংবধান 

(১৭৮১ _১১ খ্রথঃ) বাতিল হইয়া যায় । ইহার ফলে নূতন সধাবধান রচনার প্রয়োজনায়ত। 
দেখ। দেয়। এই পারাস্থাততে গণভোটের ভাত্ততে নূতন আইন 

্টাশ্যাল কনতেনশন মভা গঠনের বাবস্থা হয়। এই নব [নবণাচিত আইন সভাকে 
ৰপ্রবী ফ্রান্সের 'দ্বিতীয় সংবধান রচনার দায়ত্ব দেওয়া হয়। নব নির্বাচিত আইন 

সভার নাম হয় ন্যাশন্যাল কনভেনশন ( ই৭8010281 00105576000 ) বা জাতীয় 

সম্মেলন । ১লা সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ খনঃ জাতীয় লম্মেণন (৪00181 001005600101))- 

এর আঁধবেশন বসে। | 
জাতীয় সঙ্মেলনে ( বি৪৪0081 0010%10101) তিনাঢ প্রধান দল ছিল, যথা 

1জরাণ্ডণ্ট, জ্যাকোিন বা মাউণ্টেন এবং মডারেট বা মধাপন্থী। 'জির়াশ্ডস্ট দল সভার 
| দ:ণ পাশ্রে আসন নেয়, জ্যাকোবিন দল সভার বাম পান্বে এবং 
৪ উভয়ের মধ্যে মডারেট বা মধ্যপন্থীরা বসে। জাতীয় সম্মেলনের 

সম্মুখে প্রধান কাজ ছিল রাজতন্তী ও ক্যাথালক প্রভৃতি 

প্রীতীরু£াশবল শান্তগ্লকে দমইয়া বিপ্লবকে দু করা । তাছাড়া ১৭৯১ শ্রাঃ সংবধান 

বাতিল হইবার ফলে নূতন সাবধান রচনা ক] | বুঞ্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে ১৭৯১ প্রাঃ 

সংবধান রচিত হইয়াছিল । সমাজের দংব'ল শ্রেণুর স্বাথ'রক্ষার জনা বুর্জোরা 
কবলিত শাসন বাবস্থাকে ধ্ংদ কারিগ্লা জাতীয় সম্মেলনকে লক্ষ্য স্থির করিতে হয় । 

জাতখয় সম্মেলন এই দুরৃহ দায় মোটাম-টি প্রশংসন+য়ভাবে পালন করে। 

জাতীয় সম্মেলন সবগ্রথন ফ্লান্সকে একা প্রজাতা ন্মক রাষ্ট্র বালিয়া ঘোষণা করে: 
জাতশয় সম্মেলন, গণভোট ও প্রজাতন্্ চ্ছাপন কারয়া দার্শীনক রূশোর 2০20181 

90$276800 বা জনগণের সাব'ভোম অধিকার নশীতিকে স্বীকৃতি 
না টা জানায়। জাতীয় সম্মেলন গণভোট বাবস্থা চাল কারিলেও, 
হন বুজোয়া শ্রেণীর স্ধাথ'কে সঞ্কুচিত করিতে পারে নাই । বুছ্োস্না 

শ্রেণ ছিল ধনবান। তাহারা সম্পতিক্প আধকারকে পবিভ্র বালয়া 
মনে কাঁরত ৷ জাতীয় সম্মেলন নূতন সংবিধানে জীবন ও সংগান্তির আঁধকারকে স্বীকাত 
[দল বুর্জোয়া শ্রেণণ সন্তুষ্ট হয়। এঁতিহাসিক ফিশার এই কারণে মন্তব্য কারয়াছেন 
হযে, ৮105 2৩৬০1061010 4690:0560. 011%11686 006 10:096109'। অথাং 



ফ্রান্সে প্রনাতল্ম স্থাপন £ ন্যাশন্যাল কনভেনশন £ পন্মাপের রাজত্ব ৬৩ 

বিপ্লবের ফলে সম্পত্তি নহে কেবলমাত্র বিশেষ আঁধকার ধ্বংস হয়।১ বিপ্লবের দ্বারা 
অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ অধিকার (011%11585 ) লগত হইলেও ধনবানদের সম্পান্তর 
জাধকার অক্ষ থাকে । সমাজে অথনৈতিক সামা হ্থাপিত হয় নাই। এইদিক হইতে 
বিপ্লব সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। 

জাতীয় সম্মেলন রাজা ষোড়শ লুইকে দেশপ্রোহী ঘোষণা কারিয়া তাঁহার বিচার করে। 

রাজা জগাঁবত থাকিলে তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপনের জন্য চক্রান্ত চালতে পারে এই 
শআশৎকার উগ্রপম্থীরা তাঁহার প্রাণদণ্ডের জন্য ব্যগ্র হয়। জিরশ্ডিষ্টরা 

তে রাজার প্রাণদণ্ডের ন্যায় চরম ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু 
জ্যাকোবিন দল রাজার প্রাণদণ্ডের জন্য জেদ প্রকাশ করে । রাজাকে 

বৈদেশিক শান্তর সাহত চক্রান্তের অভিযোগে প্রাদদণ্ড দেওয়া হয়। জাতীয় সম্মেলনে 
মা ৫৩ ভোটের গারণ্ঠতায় রাজার প্রাণদণ্ডাদেশ কাষ'করী করা হয় । ২১শে জানংয়ারগ, 
১৭৯৩ শ্রীঃ গাজা ষোড়শ ল্ই দাশশনক নিস্পৃহতায় ও আত্মমর্ধাদা সহকারে বধ্াভুমিতে 
প্রাণ বাল দেন। 

অতঃপর জাতপয় সম্মেলন নৃতন সংাবধান রচনার কাজে হাত দেয়। ১৭১৩ খ্রীঃ 

ফ্রান্সের দিতীয় বিপ্লরী সংাবধান গৃহীত হয়। প্রাপ্তবয়দ্কের ভোটাধিকারের ভিন্তিতে 
এ | নিব1/চত এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের নিয়ম করা হয়। 
১ সংবিধান পারবর্তন করিয়া কোন মৌলিক আইন পাশ কাঁরতে হইলে 

জনসাধারণের মতামত জানবার জন্য গণভোট ব্যবস্থার নিয়ম করা 

হয়। ফ্রান্সে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা চলার জন্য "ছ্বতীন্ন বিপ্লবী সংাঁবধানকে 
মুলতুবণ রাখা হয় ॥। এই সংবিধানকে কাষকর করা সম্ভব হয় নাই। 

1এরণ্ডিষ্জ ও জ্যাকোবিন দলের পার্থক্য ও 1বরোধ 8 ইতিমধ্যে জিরশ্ডিত্ট ও 

জযাকোবিন দলের মধ্যে মতভেদ তীব্র হইয়া উচে। 'জিরশ্ডিষ্টরা ছিল বুর্জোয়া তল্লের 
পক্ষপাতী ॥। তাহারা ধন বাঁণক ও 1শল্পপ।তদেগ সমর্থনপুষ্ট 
ছল। জ্যাকোবিনদের ন্যায় তাহারা উগ্র বিপ্লবপন্থী ও 

সমাজতন্মবাদণ ছিল না। তাহান্না সম্পান্তর আধকারে বিশ্বাস কগিত॥ জিরণ্ডিষ্ট দল 
বৈদোৌশক শান্তর সাহত যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল । তাহার। মনে করত ষে, যুদ্ধের ম।ধ্যমে 

ইওরোপের বাভন্ন দেশে ফরাস) বিপ্লবের আদর্শ বিস্তৃত হইবে। তাছাড়া যুদ্ধ 
বাঁধলে জরুর” অবস্থার দরংণ জাাকোবিন দলের প্রভাব খর্ব করা যাইবে বাঁলরা তাহারা 
নে কারত। জাতীয় সম্মেলনের ৭২ জন সদস্যের মধ্যে ১২০ জন. ছিল জিরাশ্ডিষ্ট 
পন্থী । মধ্যপম্থীদের সাহত কোয়ালিশন গঠন কারয়া তাহারা সরকার? শাসনধন্ত 

হাতে আনিবার চেষ্টা করে। জ্যাকোবিনদের দমাইবার জন্য তাহারা সেপ্টেম্বর 
হত্যাকাণ্ডেরও তীব্র সমালোচনা করে। জ্যাকোবিন নেতা রোবসাপরেরকে স্বৈরভন্ম 
প্রাতষ্ঠার চক্রান্তের জনা 'জিরপ্ডিস্টরা আভযন্ত করে। 

কিন্তু জরাপ্ডিস্ট দলের পশ্চাতে জনতার সমর্থন ছিল না। 'জরাশ্িষ্টদের বন্তুতার, 

১, . 1৪067--& 7180: 01 20580৮6, 

জিরগিষ ঘলের নীতি 



৬৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

জোর বেশশ থাকলেও প্যাঁরসের পল্লখ বা সেকস্ন (5৩০০ ) গুলিতে দরিদ্র শ্রেণণ 
বা সাঁকুলেত্রা জিরপ্ডিষ্টদের বিরোধী ছিল। বিপ্লবী কমিউনেও 

জিরঙিষ্ট দলের দুর্বলতা ৫ 
এই দলের সমর্থকের সংখা বেশ ছিল না। ফলে আইন সভার 

ভোটে কোয়ালশন হারা সংখ্যাগক্ল; হইলেও প্যারসের সংখ্যাগুরু লোকের সমথন 
জল্লাশ্ডিম্টরা পায় নাই । ইতিমধ্যে বৈদেশিক যুদ্ধে ফ্রান্সের হার হইলে 'জিরাণ্ডিন্ট দলের 
জনীপ্রয়তা দ্রুত কমিয়া যায়। সম্পাসের রাজত্ব পরিচালনার জন্য যে কাঁমাটগুলি 
নিযুক্ত হয় তাহাতেও তাহারা উপযদুন্ত সংখ্যক সভ্য নির্ধঝাচন করিতে ব্যর্থ হয়। 

যঁদও আইন সভায় জ্যাকোবনরা সংখ্যালঘু ছিল তবুও প্যারিসের বিপ্লবী কাঁমউন 

ছল তাহাদের অন্ধ সমর্থক্ষ । নিয় বুজেয়া, কারিগর, দোকানদার, সাঁকুলেৎ শ্রেণী 
ছিল ইহাদের গোঁড়া সমর্থক । দ্রবামূল্য বুদ্ধি ও কম বেতনহারের 

কো বন ধালরত জন্য এই শ্রেণণ ছিল বিপর্যস্ত। জ্যাকোবিনরা অর্থনৈতিক সংস্কার 
স্বাপন দ্বারা এই শ্রেণীপ্ল উন্নাতি ঘটাইবার প্রাতশ্রাত দেয়। এজন্য 

জ্যাকোবনদের গরণসমঞ্চন ছিল অনেক বেশণ। দ্িতীয়তঃ, 

জ্যাকোবিনরা বৈদেশিক যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিল। তাহারা 'বি*বাস করিত যে, 
বৈদেশিক মুুদ্ধ বাধিলে গণতণ্্ বিপ্ষ হইবে । কোন জনীপ্রয় সেনাপাঁত গণতন্ত্রকে ধৰংস 
করিয়া ফোঁলবে। যৃণ্ধের বায়ের জন্য করভার বাড়বে এবং মুনাফাবাজদের সুবিধা ২ 
হইবে। তৃতীয়তঃ, জ্যাকোিনরা কেতাবা গণতন্মে আম্থাশীল ছিল না। আইন সভা 

দেশের বহত্তর শ্রেণীর গবার্থ না দোখিলে আইন লভাকে তাহারা অগ্রাহ্য করিতে ভগ্ন 
কাঁরত না। রুশোর “জনগণের সার্বভোম শান্ত তত্তেব” (10০9০0006 ০৫ 0000191 
30%০761%76% ) তাহায়া বিশ্বাস কাঁরত । জনস্বার্থীবরোধী আইন সভাকে দরকার 
হইলে তাহারা জনতার সাহায্যে শায়েস্তা করিতে ইতস্ততঃ কারত না। আইন সভার 

ভিতরে সংখ্যাগারদ্ঠতা না থাকলেও, প্যারিসের জনতার সাহাষো তাহাক্না আইন 

সন্ভাকে চাপ দিয়া স্বমতে আনিবাত্স ব্যবদ্থা করে । জিরাণ্ডদ্ট দলকে শায়েস্তা কলার 

জন্য তাহারা ২৯ জন উগ্র 'জির্ডিষ্ট সদসাকে চিহুত করে। ১৭৯৩ শ্রাঃ ২১শেমে 

তাহারা প্যারিসের জনতার সাহায্যে ইহাদের আইন সভা হইতে বাঁহস্কার করে। ফলে 
জাতীয় সম্মেলনে জিরশ্ডিষ্টদের প্রভাব বিনষ্ট হয়। ই্হায় পর সম্পাসের রাজদ্ের 
সময় ছু 'জিয়শ্ডিম্ট নেতাকে গিলোটিনে নিহত করা হইলে জিরশ্ডিষ্ট দল ভাঙিয়া 

যায়। জ্যকোঁবন দলের একাধিপত স্থাপিত হয়। 

ইতিমধ্যে ফ্লাম্সে রাজতন্ম্ের সমর্থনে প্রাতি 'বিপ্রব বা বিপ্লব 'িরোধা বিপ্রব আরম্ভ 
ফ্রালে রানতান্ত্রিক  হুয়। ফ্রান্সের লায়*্স, বোর্দে প্রভাতি শহরে ধনী বৃজেয়া শ্রেণী 
প্রতি বি্নৰ ও এবং লা ভোন্ড প্রদেশে কষকদের* মধ্যে প্রাতবিপ্রব তাঁত আকার 
বিশৃঙ্বলার প্রকাশ ধরে। গোঁড়া ক্যার্থালক মাজকেয়া এই প্রাতীবিপ্রবে প্রয়োচনা 
দেয়। ফ্রান্সের ৮৩টি ভিপার্টমেশ্ট-এর মধে) প্রায় ৬৩1ট এই প্রাতাবপ্রবে যোগ দের । 

১, কাহারও কাহারও মতে লা ভেির কৃষফ বিত্রোহ ছিল ছূশাগ্স্থ কৃষকফের অভযাতখান। হাজকেরা। 
ইহার কুযোগ গ্রহণ করে। 



ফ্রান্সে প্রজাতম্ত হ্ছাপন £ ন্যাশণযাল কনভেনশন ৪ পন্মাসের রাজত্ব ডি 

এদকে বিপ্লবী ফ্রান্সের সেনাপতি ভুমারয়েংস (19810001152) বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া 
শর, পক্ষে যোগ দেন ॥ এক শ্রেণীর লোক এই সুষেগে সরকার? আইন অমান্য 
করে এবং কর দেওয়া বন্ধ কাঁরয়া দেয়। কিছু লোক দেশরক্ষার জন্য সেনাদলে 
যোগদানে প্রীতবাদ করে। এইভাবে ফ্লান্ছে প্রতি বিপ্লবের ফলে বিপ্রবী সরকারের পতনের 
সম্ভাবনা দেখা দেয় । 

জাতীয় সম্মেলনের নেতারা দেশের এই দারুণ সংকটে উপন্থিত বুদ্ধি না হারাইয়া, 
বিপ্লবকে রক্ষা কারবার জন্য সন্্াসের রাজত্ব বা 2০180. ০£1[৩701 চালু করেন। 

দেশে জরুরী অবচ্ছা ঘোষণা করিয়া সংবিধান রদ ঝা হয়। 
সন্জাসের রাজত্ব ঃ জন _.. চিরিক ৬ রঃ এ 
নিরাপত্তা নাতি. আইন সভার সদম্য লইয়া কয়েকটি কাঁমাটি গঠন কারয়া ইহাদের 

হাতে সন্মাসের রাজত্ব পারচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই 
কামাটগ্ালর মধ্যে প্রধান কাঁমাট দুহীটর নাম ছল জন-নিরাপত্তা সামাতি 
(00100771056 ০0? 7১001)110 92565 ) ও সাধারণ নরাপত্তা সামাতি ( (01070166659 

০1 0500121 9৩০0115)। প্রথম সামাতির সদস্যরা প্রাতি মাসে জাতখয় সম্মেলন দ্বারা 
নিববাচত হইয়া ক্লান্সের শাসনকাধ জআলাইত ॥ "দ্বিতীয় সাঁমাত পুলিশ ও আইন- 
শহ্খলার কাজ দোখত। প্রাতাবপ্রবী সন্দেহে বহু লোককে এই দুই সামাত গলোটিনে 

নিহত কারলে ফ্রান্সে প্রাতবিপ্রব দামিত হয় ( সন্পাসের রাজত্বের বিশদ আলোচনা 
পরে দেখ )। 

সম্াসের রাজত্বের জন্য স্থাপিত উপরোন্ত দুই সামাতর নিয়ন্ত্রণ ক্রমে রোবসাপিয়ার 
(8২999506165 ) ও তাঁহার সহযোগী সাঁ জুযস্ত (9810 305)-এর হাতে চলিয়া 

যায়। রোবসাপয়ার ১৭১১ খ্রীঃ আগম্ট হইতে ১৭৯৪ শ্রীঃ জুলাই 
রে রাজছ্ের পর্যন্ত ফ্লান্সে সন্ভাস পরিচালনা করেন। ইহার ফলে যেঙ্গন 

প্রতিবিপ্রব দামিত হয়, তেমন বেশ কিছু সংখ্যক নিরপরাধ ব্যসতিরও 

প্রাণ বায় । রোবসাঁপয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পাইয়া বহহ প্রগাতশখল সংস্কার প্রবর্তন 
করেন। বৈদেশিক যুদ্ধে ফ্রান্স সাফল্য লাভ করে । আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ গ বৈদেশিক 
আব্ুমণকারার হাত হইতে বিপ্রব রক্ষা পায়। এীতহাসিক রাইকারের মতে, “সন্নাপ 
1বপ্রবকে রক্ষা করে” (205 0001 585০৫ 00০ [২০৮০1006101 )। 

রোবসাপ্রারের নেতৃত্বে পূর্রাতনতন্ম্কে পুরোপহার ধৰংস করিয়া “সাম্য' বা 298110 

ছাপনের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। এজন্য 'বাঁভ্ন আইনের প্রচলন করা হয়। 
(১) দেশত্যাগী আভজাত বা এমাগ্রদের সম্পত্তি বাহেয়াপ্ত করিগ্না 
তাহা দারিদ্র নাগারকদের নিট 'বিকুয় করা হইয়। (৯) বাজেয়াপ্ত 

জঁমর দুরণ 1-5819196৩ 4,5560151) জামদারদের যে ক্ষাতপ্রণ 

বরাদ্দ করিয়াছিল তাহা লোপ করা হম্ন। (৩) খাদ্াদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূলা বাঁধয়া 
দেওয়া হয়। (৪) ধন ব্যান্তদের উপর করভার বাড়াইয়া দারিদ্র বান্তিদের করের হায় 
কমান হয় ॥ (৫) ছোট দোকানদার, ছোট কারখানার মালিক ও কৃষকদের উপর 
সরকারী কন্ন কমাইয়া দেওয়া হর। সাধারণ লোকের সম্পান্তকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়। 

ইওরোপ (বি. এ. )--& 

জাতীর সম্মেলনের 
লমাজতান্ত্রিক সংস্কার 



তাসপপ শীল শা 

৬৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

(৬) পিতার সকল সন্তানদের মধ্যে সম্পান্ত সমানভাবে ভাগ করিবার আইন করা হয়। 
কেবলমান্ত জোষ্ঠ পুত্রের সম্পন্তর আঁধকার প্রথা লোপ করা হয়। (৭) শশা, বৃদ্ধ ও 
অসহায় 1বধবাদের সরকার সাহাযা দানের প্রাতশ্রৃতি দেওয়া হয় । (৮) জন শক্ষার 

জন্য অবৈতানক প্রাথমিক 'বদ্যালয় স্থাপনের জন্য আইন করা হর । (৯) জাতায় 

সেনাদলে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয় । (৯০) সেনাদলে সামারক আইন ছারা কঠোর 

শৃঙ্খলা শ্থাপন করা হয়। সেনাদের গণতান্নিক চার রক্ষার দিকে নঙ্গর দেওয়া হয়। 

(১১) উচ্চ শ্রেণীর পারচয় হিসাবে “ম"লিয়ে” বালয়া সম্বোধনের প্রথা রাহত করা হয়। 

ইহার পরিবতে" নাগারকদের “সাটজেন” নামে সম্বোধন করার নিদেশ দেওয়া হয় ॥১ 

এইভাবে জাতীয় সম্মেলন ([20102%] 0017%906100 ) ফ্রান্সে “হ্ৃতীয় ফরাসী 

পবপ্রব” (95০০070 [1:61701. বি০%০1010101) ) সম্পণ করে । যাঁদও জাতীয় সম্মেলন 

জাতীয় সম্মেলনের সন্তানের রাজত্বের অপবাবহারের এনা জনাপ্রয়তা হারায় তবুও 

কৃতিত্ব সামা ও স্বাধীনতার আদশকে জাতীয় সম্মেলনই প্রকৃত কা'করা 

করার আন্তরিক চেষ্টা করে। ফরাসণ 'বপ্রবের প্রকৃত মাহমা এই সময়েই 'বকাঁশত হয় । 

সন্ত্রাসের রাজত্বের রক্তান্ত উচ্ছ্বাসে, জাতীয় সম্মেলনের প্রগতিশীল কাজগহাল চাপা 

পাঁড়য়া গিম্নাছে । নিরপেক্ষ দৃষ্টতে দোখলে বুঝা যাইবে যে, ধনী বুঞ্জোয়াদের কবল 

হইতে শাসনব্যবস্থাকে মতুস্ত ক।রয়া গ্রণভোট দ্বারা জাতীয় সম্মেলন প্ররূতপক্ষে বিপ্লবকে 

লম্পূর্ণতা দান করে। 

জাতীর লম্মেলন্নেল পতন £€ খথাম্সিডল্লীল্্ প্রতিজ্িস্র। 
( 881) 01 686 [8007181 00056700007) 8 11001110018 86801100 ) £ 

সম্পাসের রাজত্বের মান্লাহধন নিষ্ঠুরতা জাতীয় সম্মেলন ও জ্যাকোবন দলের জন্প্রয়তা 

নষ্ট করে । মাদাম রোল্যান্ড, ড্যাণ্টন প্রভৃতি বিপ্রধীদের গিলোটিনে হত্যা হতাশা সৃন্টি 

করে। লোকে বালিতে থাকে বে, “বিপ্লব নিজ সন্তানদের [গাঁলিয়া ফৌঁলিতেছে” (0৩ 

[২5৮০1800115 05%০01106 16 0৬0 00110700 )। রোবসাপরার পরিচালিত 

বপ্লবী সাঁমাতগহালর নিষ্ঠুঃতায় লোকে শিহবিয়া উঠে । 

এমতাবদ্থায় জাতীয় সম্মেলনের বহ্ সদস্য সম্তাসের রাজত্বের অবসান ঘটাইতে 
সঙকহপ করে । ৯ই থার্মিডর জাতীয় সম্মলনের সদস্যরা রোবসাঁপয়ারকে পদচ্ুাত করেন। 

রোবসপিয়ারকে গিলোটিনে নিহত করা হয়। রোবসাঁপয়ারের পতনের ফলে সম্প্রাসের 

রাজত্বের অবসান ঘটে । মাদেলার মতে, “প্রচণ্ড জের পর, জ্বরের বিরাম হইলে রোগা? 

যেমন দুব'ল ও ঝিমধরা হইয়া থাকে, সম্পাসের অবসানের পর ফ্লাম্স সেইর;প অবসাদগ্রন্থ 

হইয়া পড়ে ।” ম্যাল্পেট দহাপানের মতে, “উন্মাদের মাস্তচ্ক বিকৃতি কাটিয়! গিয়া 

ষ্স্তবোধ ধফারলে ষেরূপ দবল হইয়া পড়ে, ফ্রান্সের সেইরূপ অবস্থা হয়” (100৩ 

18161071 569205 ৮/011) 00 10056 85 2. 1090 1091) 15 জ/0]) 000 %/1)612 

[65501 19101009 )। 

জাতীর সম্মেলন সম্ঘাস রদ করিতে, বিপ্লবী পরিষদ, গণ নিরাপত্তা সমিতি ভাওয়া 

১, 1008 867560--55850108102 7:09, 



ফ্রান্সের প্রজাতন্ম হ্থাপন £ ন্যাশন্যাল কনভেনশন £ সন্মাসের রাজত্ব ৬৭ 

দেওয়া হয়। ফ্লান্সের জনমত সন্ত্রাসের বিপক্ষে চালিয়া গেলে সম্মাস সম্পকি'ত সকল 
বাবস্থার লোপ করা হয়। জাতীয় সম্মেলনে মধাপঞ্থধ জিরশ্ডিষ্টয়া 
পুনরায় প্রাধান্য স্থাপন কযে। ইহার ফলে জাতীয় সম্মেলন 
তাহার বৈপ্লাবক চরিত হারায়। ফ্রান্সের শাসনভার বুয়া 

শ্রেণীর 'নিয়ন্মণে চাঁলয়া যায় । 

কোবানের মতে, থার্মিডরের প্রাতিক্রিয়ার ফলে সন্মাসের পতন ঘটে। এঁসঙ্গে 
প্রাতক্লিয়াশীল শাসনও ফিরিয়া আসে 1১ সম্তরাসের আমলে বহু জনাহতকর আইন রদ 

করা হয়। (৯) সন্দেহভাজন ব্যন্তি যাহারা কারারংদ্ধ ছিলেন 

তাহাদের মস্ত দেওয়া হয় । (২) প্যাঁরসের রাজনোতিক র্লাবগালকে 
নাষ্ধ করা হয়। (৩) অর্থনৈতিক সংস্কারগীল লোপ করা 

হয়। (8) 1.8 ০01 7185100010 বা খাদ্দ্রবের সবোচ্চ মূল্য সংক্রাম্ত আইন রদ 
করা হয়। ইহার ফলে খাদাদ্রবের দাম আকাশ ছোঁয়া হইয়া যায়। (৫) অবাধ 

বাণিজা নখাত গ্রহণ করা হয়! বহ্জোয়াশ্রেণী অবাধে বাণিজ্য ও মৃনাফা শিকারের 
সযোগ পায় । (৬) সন্ভাসের আমলে ঘাহারা দণ্ডিত হইয়াছিল তাহাদের সম্পাস্ত 
1ফরাইয়া দেওয়া হয়। (৭) ধর্মাবশ্বাসী কাথলিকরা রাণ্ট্ের প্রতি আনহগত্য জানাইলে 
তাহাদের ধমপ্রচারের আঁধকার 'ফিরাইয়া দেওয়া হয়। 

(থার্মিডরাঁয় প্রতিবিপ্লবের ফলে জ্যাকোবিনদের দমনের জন্য ব্যাপক পাল্টা সম্পাস 
আরম্ভ হয়। যাঁদ জ্যাকোবনদের পারচালিত সন্ভ্রাসকে, “লাল সন্মাস” (7২5৫ 

16001) বলা হয়, এই প্রাতীবপ্লবী লম্মাস ছিল “শ্বেত সল্প্াস” 
(৬/1)166 61101 )। মাদেলার মতে, শ্বেত সম্পাসের ফলে 

ফরাসী বিপ্লবের কাঁচামাল যথা, জ্যাকোঁবিন ও সাঁকুলেং শ্রেণী নিহত হয় । কেরাণ+, 
দোকান কমার ও বেকার যুবকদের লইয়া এক প্রাতাবপ্লব বাহিনী গঠিত হয়। 
ইহাদের চলাত নাম ছিল “মাস্কাদিন”ণ (1/9850201 )। মাস্কাদিনদের হাতে 
প্যারিসের বহু জ্যাকোবিন নিহত হয়। কোম্পানী অফ জসাস (0000022 ০? 
15545 ) নামে এক ধর্মোন্মাদ গোত্ঠী গ্রামাঞুলে জ্যাকোবনদের নিহত করে । কিছুকাল 
পরে “শ্বেত সন্তাস' থাময়া যায় । 

প্রাতিবিপ্রবদের চাপে ল অফ ম্যাক্সিমাম বা জানস্পন্রের সবেচ্চ দামের আইন রদ 
করা হয় । ইহার ফলে ব্যবসায়ীরা মুনাফা ল:টতে থাকে ! এ্যাসাইন্যাট নামক কাগজের 

নোটের দাম ভয়ানক রকম কমিয়া যায়। কৃষকেরা এই মুদ্রার 
আরিন্াল বিন. 'বানিময়ে খাদ্য বিক্রয় করিতে অস্বীকার করে। ফলে প্যারিসে 
হাহাকার দেখা দেয় । রুটির দোকানে দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়। ১৭১৫ প্রঃ 

৫ই অক্টোবর সাঁকুলেং শ্রেণী রুটি ও সধাবধানের দাবাঁতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 
[বদ্রোহপরা আইন সভা বা জাতীয় সম্মেলন আক্রমণ করে। নেপোঁলিয়ন বোনাপাট' 
নামক এক নবীন সেনাপাত কামান দাগিয়া এই রস্তান্ত বিদ্রোহকে দমন কারয়া ফেলেন | 
5১0০১৮৪০19৮ 01 75009, 7, গা, 

জাতীয় সম্মেলনের 

বুর্জোয়া চিত্র 

জাতীয় সম্মেলনের 

গ্রতিক্রিয়াশীল আইন 

শ্বেত সস্ত্রাগ 



৬৮ ইগরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

পুনরায় শ্বেত সল্মাস চাল? করা হয়। ফলে প্যারীর বিপ্লবশ জনতা নিশ্চিহ হইয়া 
যায়। ফরাসী বিপ্লবের গণ বিপ্লবের অধ্যায় এই রন্তপাতেব্র মধ্যে শেষ হয়। বুর্জোয়া 
শ্রেণি পুনরায় ক্ষমতা আধকার করে। 

জাতগয় সম্মেলন ইহার পর নূতন সংাবধান গড়ার কাজে হাত দেয় । এই নব 
নব সংবিধান : সংবধানের বলে ভাইরেউরীর শাসন চালু হয়। জাতায় 
ডাইরেটরী সম্মেলনের সভ্যগণ পদত্যাগ করে 

শন্দাসের রাজত্বকাল ও উছার তাৎপর্য £ ফান্সে প্রজ্জাতন্ল ঘোষিত হইবার পর 
আভ্যন্তরীন ও বৈদশিকে পাঁরাছাত প্রজাতন্তের প্রতিকূল হইয়া উঠে। ওলারেয় 
রাত (81010 ) মতে, “ইওরোপের রাজতশ্বগুলি নবজাত প্রজ্াতম্্রকে 

ধ্বংস কাঁরতে সমুদ্যত হয়।”১ বৈদেশিক শান্তগুলি প্রথম 
কোয়ালিশন (51750 ০০৪%)100 ) বা জোট গঠন কারয়া বিপ্রবী ফ্রান্সকে ধংস কাঁরতে 

আগাইয়া আসে । বৈদেশিক আক্ুমণকারাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ক্রান্সের সেনাদল পরাজয় 
বরণ কারয়া িছুতে হটিতে থাকে । ফ্রান্সের সেনাপাঁত ডুমারয়েস 'বি*বাসঘাতকতা 
কারয়া শতুপক্ষে যোগ দেন। ফলে শত্রু সেনা প্যারিস নগরণর ১০০ মাইলের মধ্যে 
আসিয়া পড়ে । প্রজাতন্দ্ ভয়়ানকভাবে বিপন্ন হয়। দুভণগ্যক্রমে বিপ্লবী সরকারকে 
আক্লমণকারখদের হাত হইতে রক্ষার জন্য ফরাসঈ জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ দেখা যাক 
নাই। সাধারণ লোকে জাতীয় সেনাদলে যোগ দিতে অনাগ্রহ দেখায় । দেশরক্ষার 
জন্য ফরাসী জাতি একপ্রাণ, একগন না হইয়া উদাপীন থাকে । জনসাধারণের একাংশ 
সরকারের বিরুদ্ধে শঘ্ুপক্ষে যোগ দেয় । 

এদিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রীতীর্রয়াশীল শান্তগুল গ্রজাতন্কে ধংস করিতে উদ্যত 

হয়। ফ্রান্সের ব্রিটানপ প্রদেশের লা ভেশ্ডিং অগ্চলে প্রচণ্ড কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। 
ৃ এই কৃষকেরা ধম'যাজকদের প্ররোচনায় প্রজ্জাতন্তী সরকারকে 

লাতেগির বিজ্রোহ অস্বীকার করে। তাহারা সরকার* সম্পান্ত ধংস করে এবং কর 
দেগরা বন্ধ করে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই বিদ্রোহের পশ্চাতে রাজতন্মীদের 
প্রতাব ছিল। এই সঙ্গে লাম্মনস, তুলো, বোর্দো প্রভৃতি শহরগহালতেগ স্বরকার 

[বরোধণ অভ্যুত্থান ঘটে । ধনী বুর্জোয়া শ্রেণী এই বিদ্রোহে ইন্খন দেয়। প্রজাতন্তরী 

সরকার মুনাফা িরোধশী আইন কারলে বুর্জোয়া স্বার্থে আঘাত পড়ে । এইভাবে 

ফ্রান্সের গ্রামাণুলে ও শহরাণলে প্রজাতন্্ শাসনের বিরোধী শান্ত মাথা তুলে । 

ক্লান্সের সদমান্তে শত্রসেনা ও দেশের ভিতর বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া জাতীয় 

সম্মেলনের নেতারা প্রজাতন্্ রক্ষার জন্য সঙ্ুক্প নেন । তাঁহারা 

সনজানের উদ এক জরুরী বা জাপংকালীন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । ্হার 

নাম ছিল সম্তাসের রাজত্ব (7২০160 ০1 16110] ) | 

ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় সম্মেলনের হাতে আইনতঃ চূড়ান্ত ক্ষমতা 

| বু $ 018 70001, [865০2061010 

২. ক্ষরাসী উচ্চারণ লা ভাঙ্গ। 



ফান্সে প্রজাতন্ন স্থাপন £ ন্যাশন্যাল কনভেনশন £ সন্মাসের রাজত্ব ৬৯ 

থাকিলেও, ইহার তরফে কয়েকাঁট কমিটির হাতে কাত্ঃ সকল ক্ষমতা দান করা হয়। 
এই কমিটির সভ্যরা ফরাসী জাতির উপর দণ্ডমহণ্ডের ক্ষমতা লাভ 
করে। জন-নরাপত্তা সামাত (0010071666 01 2০110 58619) 

নামক একটি কমিটির হাতে ফ্রান্সে অরাজকতা দমন কাঁরয়া আইন- 
শৃঙ্খলা চ্ছাপনের ভার দেওয়া হয়। এই সামৃতির সদস্যদের প্রাত মাসে জাতীয় 

সম্মেলনের দ্বারা 'ির্বাচিত হইবার নিয়ম করা হয় । কিন্তু কার্ধতঃ একই সদস্যরা এই 
সামাতর স্দস্য থাকে । জন-নির়াপত্তা সামাতিকে সাহায্য করিবার জন্য দুহাট অধস্তন 
সামাত গঠিত হয়_যথা। সাধারণ নিরাপত্তা সামাতি (0010101066 ০01 06176181] 

9601111% ) এবং বিপ্লবশ-বিচারালয় ॥। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কয়েকাঁট সমাত পাঠাইয়া 
সল্লাস চাল, করা হয়। 

জাতীয় সম্মেলন কয়েকটি আইন পাশ করে । এই আইনগুলি ছিল যথা, সবেোচ্চ 
মূল্যের আইন ([১৪দ ০? 1/19517)01) )১ বাধ্যতামলকভাবে সেনাদলে যোগ দেওয়ার 

আইন (1,89৬ 91 09105011090) ), সন্দেহের আইন (1.8%/ ০1 

৬১০৯ এবং 99990 ) ইত্যাদি । জন-নিরাপত্তা সাঁমতিকে এই আইনগুলিকে 
যথাযথভাবে কারকরণ করার দায়ত্ব দেওয়া হয়। জন্শীনরাপত্তা 

সমাত তাহার সহকারণ সাঁমিতিগৃলির সাহাযো এই আইন প্রয়োগ করে । কোন ব্যন্তি 
সন্দেহেক্প আইনের বলে গ্রেপ্তার হইলে বিপ্লবী আদালত তাহাদের গবচার কাঁরয়া কঠোর 
শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে। ১৭১২ ঘ্রাঃ হইতে ১৭১৩ শ্রণঃ 'জরাণ্ডিস্ট ও জ্যাকো বন 
দল একযোগে সন্নাসকে কার্ষকরী করে ॥ ১৭৯৩ প্রঃ গোড়ার দিকে জ্যাকোবিন দল 
সন্লাসের সাহাধ্য লইয়া জিরপ্ডিষ্টদের দমাইয়া ফেলে। ইহার ফলে ফ্রান্সে জ্যাকোবিন 
দলের একাধপত্য স্থাপিত হয় । জ্যকোবিন নেতা রোবসাপয়ার সম্পরাসের শাসনের 
উপর তাহার 'নিয়ন্্রণ স্থাপন করেন । 

১৭১৩ খ্রীঃ হইতে সন্মাসের রাজত্বে ভয়ঙকরতা বাড়িতে থাকে । জ্যাকোবিন দল 
এই সময়ে সম্প্রাসের সহায়তায় বিপ্লব বিয়োধাঁদের ধ্বংস করে। তাহারা সাফল্যের 

সাহত বৈদেশিক যুদ্ধ চালায় । শাঙ্তর ভয়ে লোকে সেনাদলে 

৮ যোগ দেয় এবং সরকার আইন মানিয়া চলে । সরকারকে নিয়ামত 
কর আদায় দিতে থাকে । দেশত্যাগী এমাগ্রদের ভূসম্পান্ত বাজেয়াপ্ত 

করা হয়। সর্বানয় মজুরী এবং সর্বোচ্চ মূল্যের আইনকে 
বিশেষভাবে কার্যকর? করা হয় । লা ভো্ডি, লায়নস, বোর্দো শহরের প্রাতীবপ্লব দমাইয়া 
জাযাকোবিন আঁধপত্য স্থাপন করা হয়। মফঃস্বলে জ্যাকোঁবন কাঁমশন পাঠাইয়া 
1িবরোধাদের ধংস করা হয় । বহ 'জিরাণ্ডিম্ট ও রাজতন্লবাদণীকে গিলোটিনে হত্যা করা 
হয়। সন্দেহের আইন বা ল অফ সাসপ্ইস (19৬ ০ 598596০69) ব্যাপকভাবে প্রয়োগ 
কাঁরয়া যে কোন সন্দেহভাজন ব্যান্তকে দমাইয়া ফেলা হয়। রানী মারিয়া এ্যাণ্টোনেট, 
মাদাম রোলাঁ, 'ডিউক অফ আলয়েন্স প্রভাত বিখ্যাত ব্যান্তদের গিলোটিনে হত্যা করা 
হয়। ক্যারয়ের নামক জনৈক জ্যাকোবিন নেতার 'নদেশে লায়নস শহরের বিদ্রোহধদের 

জন-নিরাপত্ত সষিতি 
ও সন্ত্রাসের গঠন 



৭০0 ইগরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

লয়ার নদীর জলে ডুবাইয়া পাইকারণভাবে হত্যা করা হয়। লয়ার নদীর জল মৃতদেহের 
পচনের ফলে দূষিত হইয়া যায় ।৯ মনরাষ্টফেনসের মতে, গড়ে প্রাতি সপ্তাহে ১৯৪ জন 
ব্যান্তকে সন্াসের ছারা হত্যা করা হয়। ১৭৯৪ শ্রীঃ এাপ্রল মাসে বিপ্লব নেতা 
ড্যাপ্টনের গিলোটিন দ্বারা শিরশ্ছেদ করা হয়। ড্যাণ্টন বিপ্লবের প্রাত একনিম্ঠ ছিলেন 
না বলিয়া রোবসপিয়ার সন্দেহ করেন। ড্যান্টন তাঁহার মৃতুযুদন্ডের সময় প্রাতছন্ঘী 
রোবসাপয়ারকে সতক করিয়া বলেন যে, “দস্ট রোবসাঁপন্নার, তোমার ?শর, আমার 
[শিরের পিছহ লইয়। শীঘ্রই ঝহাড়তে পাড়বে, অপেক্ষা কর” (115 [২০65021617৩ 
[1199 1058. 517911 10110 [11106 60 (1)6 108,916 )। 

ড্যান্টনের মৃত্যুর পর, সন্পাসের রাজত্ব ভয়াবহ রুপ ধারণ করে। এই সময় 
রোবসাঁপয়ার একচ্ছন্ত ক্ষমতা লাভ করেন। তান বিপ্লবকে তাঁহার আভগ্সীত র্প 

দানের জন্য সম্মাসের সাহায্য গ্রহণ করেন! এই সময্ন 'নার্চারে 

সকল প্রাতিবাদীদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। শেষ পযন্ত বিরোধীরা 
আতাঙ্কত হইয়া রোবরাঁপয়ারকেই গলোটিনে নিহত করে। 

১৭৯৪ ঘ্রীঃ জুলাই মাসে রোবপপিয়ারের মৃত্যুর পর সম্লাসের শাননের অবসান হয় । 
সম্মাসের শাসনের বিরুদ্ধে দক্ষণপম্থী লেখকেরা বহহ যহৃত্তি দেখাইয়া থাকেন । 

তাঁহাদের মতে, “পন্ঘাসের দ্বারা বিপ্লব তাহার নজ সন্তানদের গিলিয়া ফেলে”; প্রকৃত 
বিপ্লবী ও বহ সবহারা সন্ত্রাসের বাল হন (1176 [২5৬০1061017 

সম্মাসের কফপাকফল ও নু 
টিন 06৬০০160 10 ০৬17. 01)110161) )। মাদাম রোল ড্যান্টন প্রভাত 

বপ্রবীরাও সম্পাসের কবল হইতে রক্ষা পান নাই । মাদাম রোলাঁ 
এজন্য আক্ষেপ কাঁরয্লা বলেন যে, “হায় স্বাধীনতা, তোমার নাম লইয়া কত অনাচার 
না করা হইতেছে” (11091, ০৬ 1021) 0110255 216 ০0101010050 11) 079 

1181৩ )। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সঙ্কট ও অরাজকতার সময় সম্পাসের কিছ? পারমাণ 

প্রয়োজনীয়তা ছিল সত্য । কিন্তু সন্ত্রাস পাঁরঢালনায় অহেতুক বাড়াবাড়ি করা হয়। 
১৭১৩ খ্রণঃ সেপ্টেম্বরের পর আর সন্পাসের প্রয়োজনীয়তা 'ছিল না। কিন্তু রোবসপিয়ার 
তাঁহার বান্তগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ কারবার জন্য সম্পাস চালাইয়া যান । রোবসাপয়ারের 

উদ্ভট আদর্শবাদকে রূপায়িত কারবার জন্য অকারণে বহু মুল্যবান প্রাণ বাল দেওয়া 

হয়। তৃতণয়তঃ, আঁধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা বিচারে বা বিচারের নামে প্রহসন করিয়া বহু 
লোককে অপরাধ সাব্স্ত করা হয় । বহ নির্দোষী লোকেরাও সম্মাসের বলি হয়। 

চতুর্থতঃ, সন্পাসের রাজত্বের সুযোগে এক শ্রেণীর উচ্ছঞ্খল জনতা আইন নিজ হাতে 
তুলিয়া নেয়। এীতহাঁসক লেফেভর প্যারিসে এইর্প উচ্ছৃঙ্খল জনতার উল্লেখ 
কারয়াছেন ।২ সর্বশেষে সন্মাসের শাসন ছিল নজ্াীরবিহীন। ইহা গ্রণতন্্ ও 

সংবধান-সম্মত ছিল না। 
সম্ল্াসের শাসনের পক্ষে বামপন্থী এতিহাসিকেরা নিমালখিত য্যান্তগ্লি দেখাইয়া 

১, 28010109010 200. 388:0--100000868)66 0৫ 17007010687 8786025, ০1, হু, 

১ 1869১৬:৪---৮০, 249, 

সন্ত্রাসের তৃতীর পর্যার ঃ 
রোবসপিযর়ারের শ্ৈর তস্ 



ফান্সে প্রজাতন্ম স্থাপন £ ন্যাশন্যাল কনভেনশন £ সল্পমাপের রাজত্ব ৭৯ 

থাকেন। প্রথমতঃ, ওলার (41010 ) নামক স্বনামধন্য এতিহাসিক বলিয়াছেন যে, 

“সন্পাসের রাজত্ব ছিল পরিস্থিতির চাপে উদ্ভূত দ্বৈর শাসনব্যবস্থা” 
(4 10091015171 ০01 0195595 )। ফ্রান্সে আভ্যন্তয়ন ও 

বৈদেশিক উভয়ক্ষেত্নে যে সঙ্কট ঘনাইয়াছিল, সন্মাস ছাড়া আর 

কোনমতেই তাহার সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। নাগাঁরকেরা ধখন দেশ রক্ষার জন্য 
সৈন্যদলে যোগ দিতে অরাজ হয় এবং সরকারণ বায় নির্বাহের জনা করদানে অসম্মাত 
জানায় এবং সরকারের আইনগহালিকে অগ্রাহ্য করে; তখন সন্ত্রাস ছাড়া আর অন্য কোন 
উপায়ে বিপ্লবকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সন্পাসের ফলে ফরাসা বিপ্লব 
রক্ষত হয় (11791610001 585৫ 1105 [২5৮০9106101] )।১ দ্বিতীয়তঃ, মাতিয়ে 

(14907162 )২ নামক বিখ্যাত এীতিহাঁসকের মজে, সমাজে বিপ্লবের আদশ' প্রাতন্ঠার 
জনা এবং অর্থনোতিক সংস্কারের জন্য সম্পাসের প্রয়োজনণয়তা ছিল। গুডউইনের 
মতে, সন্তাসের শাসনের ফলে খাদাদ্রব্যর মূল্য নিয়ন্ত্রণ, নিম্নতম মজরী আইন প্রভাতি 

সমাজতান্নক আইনগুলি প্রচলন করা সম্ভব হয়। এই আইনগহাল না থাকিলে ফরাসী 
বিপ্রবেল্প কোন মূঙ্গা থাকত না।৩ তৃতীয়ত, 'িকেন্স প্রভাত ওপন্যাসক সন্তাসের 

রাজত্বের ভয়াবহতা সম্পর্কে অতিশয়োন্ত করিয়াছেন মনে করা যায়। সাধারণতঃ 
রাজনণাত ঘে'ষা লোকেরাই সন্তাসের শিকার হয়, সাধারণ নার্বরোধী লোকেদের সদ্পাস 
সপশ* করে নাই । প্যারিসের সাধারণ নাগরিকেরা সম্মাসের আমলে সবর্দা আতঙ্গে 
[দন কাটাইত এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই। সম্মাসের আমলে প্যারিসের 
1থয়েটার ও অপেরা হলগ্লি দর্শকে পর্ণ থাঁকিত। রেস্তোরাঁগনীল আড্ডাবাজ লোকে 
ভার্ত থাকত । বিলাসনী নারীরা সোনার তৈস়়ারী গিলোটিনের মডেল গলার হারের 
লকেট 'হসাবে ব্যবহার কারিত। 

যাহা হউক সন্ভাপের আমলে অকারণ হত্যা ফ্রান্সের জনগণের মনে বিপ্রব সম্পকে 

ঘৃণা সৃষ্ট করে। সন্ত্রাসের বাড়াবাড়ির জন্য জ্যাকোবিন দল জন সমথন হারায় । 
ইহার ফলে থামডোরায় প্রাতাকয়া দেখা দেয় । এই সুযোগে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় 
ফারয়া আসে । পায়ণামে নেপোলিয়নের স্বৈরতল্ন স্থাঁপত হয়। 

জ্যান্ষোজিন দলেন্ন বিব্সলি (5 380০91005) 8 ফরাসী বিপ্লবের 
ইতিহাসে জ্যাকো'বিন দলের ভুমিকা এবং জ্যাকোবিন নেতা রোবসাঁপয্লারের ভূমিকা আত 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভা আহ্বানের পর বাভন্ন মতবাদের 

সদস্যরা 'বাঁভন্ন রলাব বা রাজনোতিক গোল্ঠী হ্থাপন করে। এই সময়ে 
'ব্রটানী প্রদেশের সদস্যরা “সংবিধান সমর্থক সামাত” (5০০1615 ০? 
006 11500 ০? 005 09205619000) নামে এক সামাত চ্ছাপন 

করে। এই সাঁমাতর চলাঁত নাম 'ছিল ব্রেটন র্লাব। ব্রেটন ক্লাবের সদস্যদের সমাবেশের 

সন্্রাসের সমর্থনে 

যুক্তি 

জ্যাকোবিন দলের 
প্রতিষ্ঠা 

১ 081007--096112588 02 21898020120 5:009. 

ই, 21960192-190010 895০0106800. 

৩, 0008 স10--7:97001) 29501002 72, 168. 



৭২ ইওরোপের ইতিহাসেয় রূপরেখা 

জন্য একটি জ্যাকোবিন সম্প্রদায়ের গীজশীর একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। জ্যাকোবিন 
মঠে ব্রেটন ক্লাবের সভা হইত বাঁলরা লোকে এই দলকে জ্যাকোবিন১ দল বালতে থাকে । 

এই নামেই এই দল সমাঁধক প্রাসম্ধ হয়। জ্যাকোবিন দলের সদস্যদের চাঁদা ছিল খুবই 
কম। ফলে প্যারিসের দরিদ্রশ্রেণী এই দলের সদপ্য হইবার সুযোগ পায়। ১৭১০ প্রাঃ 
জ্যাকোবিন রাবের সভায় সর্বসাধারণকে যোগ দেওয়ার অনমাত দেওয়া হইলে এই 
দলের জনাপ্রয়তা আরও বাঁড়য়া যায়। ক্লমে এই দলের শাখা ফ্রান্সের অন্যান্য শহর ও 
গ্রামে স্থাপিত হয়। সমাজের দাদু শ্রেণী এই ক্লাবের আদর্শকে সমথন জানায় 
১৭১২ শ্রণীঃ এই ক্লাবের প্রায় এক হাজার শাখা সারা ফ্রান্সে স্থাপিত হয় । 

জ্যাকোবিন দলের সদস্যরা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিল। তবে জ্যাকোবিনরা 
মধ্যবিত্ত বুজোৌঁয়া শ্রেণীর সমর্থক ছিল না। জ্যাকোবিন দলের আঁধকাংশ সদস্য ছিল 

বাম ও উগ্রপঞ্থী । জিরশ্ডিম্ট দল বিপ্লবকে একটি 'নীর্দন্ট সীমার 
মধ্যে ধারয়া রাখবার চৈন্টা করে। কিন্তু জ্যাকোবনরা বিপ্লবকে 
তাহার য্যান্তসম্মত পারণাততে (1981051 ০০ ) আগাইয়া দেওয়ার 

চেষ্টা কয়ে। জরণশ্ডিন্ট দল রাজনৈতিক বিপ্লব অর্থাৎ সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, 
প্রজাতন্ প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে । কিন্তু জ্যাকোবিন দল বিপ্লবের লক্ষ্য 
অর্থনোতক সম্পকে সচেতন ছিল ॥ রুশোর প্রচারিত সাম্য রাজনোতক ও সামাজিক 
আদশে' তাহারা বিশ্বাস করিত । যেক্ষে তরে জি্রিশ্টি্উ গোম্ঠী বাণিক ও ধন? বুজেোয়াদের 
স্বার্থের কথা ভাবত ; সেক্ষেত্রে জ্যাকোবিন দল নিম্নবিত্ত লোক বথা পাতি বুর্জোয়া, 
কারিগর, ছোট দোকানদার, . সাধারণ কৃষকের স্বাথের কথা ভাবত । উগ্রপন্থী 
জ্যাকোবিনরা সাঁকুলেং বা সর্বহারা শ্রেণীর পৃনবণসনের কথাও ভাবিত। মোট কথা 
জ্যাকোবিন দলের অথনৈতিক ও সামাঁজক লক্ষা 'ছুল সমাজতান্লিক। 

লেফেভরের মতে, জ্যাকোবনরা ছিল আসলে বুজেশয়া শ্রেণীর সমর্থক । কিন্তু 
তাহাদের বাস্তব বুদ্ধি ছিল প্রথর । তাহারা বুঝতে পারে যে, জনসাধারণেক্স সাহাষ্য 

না পাইলে তাহারা আইনসভায় তিষ্টাইতে পারিবে না। জনতার 
সদা দলের. সমর্থন আদায়ের জন্য বাধ্য হইয়া তাহারা সমাজতান্িক নশীত 

গ্রহণ করে।২ এই কারণে তাহারা সাঁকুলেদের সাহত দঢু বন্ধনে 

আবদ্ধ হয় । জ্যাকোবিনরা বুঝিতে পারে যে, বিপ্লবের সময় সাঁকুলেতের সাহায্য দ্বারা 
তাহারা আইনসভাকে নিজ নিয়ন্্ণে আনিতে পারিবে । 

যাহা হউক জ্যাকোবিন দল দাবদ্র শ্রেণীর স্বাথের জন্য বিপ্রবকে ব্যবহার করে। 
আইনসভায় আইনের সঙ্কীণ ব্যাখ্যা অপেক্ষা তাহারা জনতার মতামতকে অনেক 
বেশী দাম দিত। রূুশোর সাবভোম ক্ষমতাতত্ত্ের (13০9০৮105 ০1 7০091? 
9০%1০1ঠ0 ) তাহারা এক বৈপ্লাবক ব্যাথা করে । জ্যাকোবিনরা মনে কারিত যে, 

জ্যাকোবিন দলের 
আধ 

১. ফরাসী উচ্চারণ জ্যাকোবী । 
২৭411006656 7505 88060 60 9002501010 00261018, 30৮ 60 0298 1৮ 6009 29001 

সা৪ 10 1811 1060 606 1082009 01 6206 20000:8699,---1791810576, 5 340, 



ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র হ্ছাপন £ ন্যাশন্যাল কনভেনশন £ সশ্মাসের রাজত্ব ৭৩ 

আইনসভার সংখ্যাগারষ্ঠ সভ্যের মতের সাঁহত জনসাধারণের মতের গরমিল হইলে, 
রুশোর আঘর্শের  আইনসভাকে তাহাদের মত জানিতে বাধ্য করিতে পারে। কারণ 
বাস্তব প্রয়োগ £ জনসাধায়ণই হইল আসল সার্বভোম শান্ত। জাতীয় সম্মেলনে 
বলপ্রয়োগ (900091 00105526101) ) 'জিরশ্ডিত্ট ও মডায়েটদের 

' সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলে, জ্যাকোবনরা প্যারিসের জনতা ছারা চাপ দিয়া আইনসভাকে 

জ্যাকোবিনের দ্াবশ মানিতে বাধ্য বরে । শেষ পযন্ত জনতার সাহায্যে বল প্রয়োগ 
কাঁরয়া প্রাতছন্ছণ 'জিরাণ্ডণ্টদের তাহারা আইনসভা হইতে বাহচ্কার কাঁরয়া দেয়। 
জ্যাকোঁবন দল এই কাজকে সংবিধান ও গণতন্ম বরোধা বাঁলয়া মনে কাঁরত না। 

জ্যাকোবিন দল প্রজাতলন্মের আদর্শে বি*বাস কারিত । সুতরাং ১৭৯১ প্রঃ সংবিধানে 
'নয়মতান্মিক পলাজতন্ত্রকে ভাহারা সমর্থন কাল্পিত না। জ্্যাকোবন দলের প্ররোচনায় 

প্যাক্সিসের জনতা টুইলারিস প্রাসাদ আক্রমণ করে। ১০ই আগন্ট, 

রাজতত্ত্ে উচ্ছে্২. ১৭৯২ প্রঃ আইনসভাকে ঘেরাও কাঁরিয়া সাবধান পালটাইয়া 
রাজতন্ত্র উচ্ছেদ কাঁরতে তাহারা আইনসভাকে বাধ্য করে । লেফেভরেপ্ন মতে, ইহা ছিল 
ছিতনর ফরাসধ বিপ্লব (9০০০৫ 16001. [২০৮০10০০ )। জ্যাকোবিন পান্রকা 

সম্পাদক মরোত ( 19721), সাঁজহসত (99100305), রোবসাপিয়ের প্রভাতি ইহাতে 
[বিশেষ ভূমিকা নেন। 

আইনসভাকে নিজ নিয়ন্্ণে আনিবার পর্ন, জ্যাকো বিন দল সম্মাসের রাজত্ব স্থাপন 
করিয়া প্রাতীবিপ্লব দমন করে । তাহাল্লা সাফল্যের সহিত বৈদেশিক যুদ্ধকে চালায়। 

যাঁদও জ্যঢাকোবনরা বৈদোশক যুদ্ধ্রে বিরোধী ছিল, কিন্তু যুদ্ধের 
দায়ত্ব তাহারা ভালভাবে বহন করে। দ্ুব্যের সবোচ্চ মূলা, 
সর্বানয় মজুয়শী আইন, জামির বণ্টন ব্যবচ্ছা, বাজেয়াপ্ত জাঁমর 

ক্ষাতপূরণ লোপ, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার? মুনাফা বিরোধী আইন প্রভাতির ছায়া 
তাহারা লামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবকে আগাইয়া দেয় । 

কিন্তু সম্পাসের রাজত্বের ভয়াবহতা জ্যাকোবিনদের জনাপ্রয়তা বিনষ্ট কর়ে। 
এদকে জ্যাকোবিনদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ ও অন্তদ্বন্ব দেখা 

জ্যাকোবিন সংস্কার 

সমুহ 

ই দের দেয়। প্রতিদ্বন্ঘীদের ধ্বংস কারবার জন্য গিলোটিনের যথেচ্ছ 
ব্যবহার করা হয়। ফলে বিপ্রব নিজ সন্তানদের গিলিয়া ফেলে। 

এই কারণে জ্যাকোবিনদের পতন ঘটে। 

৬ল্লোনিসলপিম্ত্রান্পসেল কৃতিত্ব বিোল্ন (70500086০01 
8010991)1676 )£ ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিময় পুরুষ হিসাবে ম্যাজিমিলিয়েন 

রোবসপিয়ার ই'তহাসে স্থায়ী আসন পাইয্লাছেন। গ্্যান্নাস প্রদেশের এক আইনজনশাঁবর 
গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। 'কম্ছু বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহণন হইয়া 

নি তানি এক বিশপের নিকট মানুষ হন। তান 'বদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ 
কারা আইনজপীবর জশখীবকা নেন। ১৭৮১ শ্রীঃ জাতীয় সভায় তান প্রাতানাধ 
হিসাবে ।নবধণচিত হইয়া হাতহাসের পাদ প্রদীপের সামনে আসেন। 



৭98 ইওয়োপের ইতিহাসের রপরেখা 

ব্ক্তিগত জীবনে রোবসাপিয়ার ছিলেন সম্ন্যাসী-সৃলভ সততা ও ন্যায় নধাতিতে 
বি*বাসী। তাঁহার জণবনে অর্থ ও নারীঘাঁটিত কোন পাপের ছায়া পড়ে নাই। সমহদ্রের 

জল যেরপ সবৃজ ও কলগুকহাীন সেইরূপ রোবসাঁপিয়ারেয় চরিত 
সিরিয় 1ছল সমূ্্রের নায় সবুজ ও নিঙকলঙগক। তবে তাহার চিনে 

অহেতুক নারণ বিদ্বেষের প্রভাব লক্ষা করা যায়। এমন কি তান নিজ ভাঁগণ"' 
সালেংকেও (01581109661) ঘণা কারতেন । মাদাম রোল্যাপ্ডকে গিলোটিনে পাঠাইবার 
জন্য রোবসাপিয়ার সবল প্রকারে চেম্টা চলান । ইহা "ছিল তাঁহার চগ্রিন্রের দঙখজনক 
দিক। রোবসাপিয়ারের অনাতম দ্বলতা এই ছিল যে, 1তাঁন সব্দাই নিজ মতকে 

শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন । তিনি মনে কাঁরিতেন যে, পাথবীয় সকলেই সং হইতে বাধ্য । বাঁদ 
কেহ তাহা না হয়, তাহার যত গুণই থাকুক না কেন তাহাকে তিনি ধ্বংস করিয়া 
ফেলবেন । সমাজকে সততা ও নায় নী!ত্র ভীন্ুতে শাসন করা তান কত'ব্য বালয়া 
মনে করিতেন ॥ তাঁহার বাল্াবন্ধুদের তিনি গিলোটনে পাঠাইতে ছিধা কল্পেন নাই। 
এাঁবষয়ে তিনি ছিলেন বিধাতার ন্যায় নিষ্ঠুর, নিয়তির ন্যায় অমোব। 

রোবসাপয়ার ছিলেন রুশোর মানস পুত্র । রুশোর আদর্শকে বাস্তবায়ত করার 
জনা তান যে নিম'মতা দেখান, তাহা রুশোকেও হয়ত কম্পিত কারত। তিনি মনে 

কারতেন যে, জাতির সমান্টিগত ইচ্ছা হইল সকল প্রশ্নের উদ্ধে। 

নি জনসাধারণের দারিদ্র ষে সামাজিক অসাম্যের ফল, শোর এই 
মতবাদকে তান 'বি*বাস করতেন । যাঁদও তিনি সম্পান্তর আধকারে 

[বিশ্বাস কারিতেন, তবুও সম্পান্তর উপর রাষ্ট্রের নিয়ল্্রণ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তান 
উপলাব্ধ করেন । প্রাপ্তবয়গ্কের ভোটাধিকার স্থাপন ও গ্রজাতল্ম প্রাত্ঠার জন্য (তান 
সক্রিয় আন্দোলন করেন । বিপ্লব বিশ্োধন শীল্তকে ধংস করার জন্য জনতাকে ক্রোধ ও 
হংসা প্রকাশে তিনি প্ররোচনা দেন। রোবসাঁপিয়ার জনতাকে বলেন যে. “খন জনতা 
অত্যাচায়ত হয়, তখন জনতাকেই তাহার প্রাতিক্কার কাইতে হয় । যখন স্বৈরাচার চলে 
তখনই জনতার উচিত বিদ্রে'হ কয়া ।” এইভাবে রোবসাপিয়ার আইনসভার সংখ]াগরিষ্ঠ 
মতের 'বরদ্ধে জনতাকে প্ররোচিত কারয়া আইনসভাকে নিয়ন্্ণে আনেন । তানি 
মনে কয়িতেন যে, জনতাই হইল প্রকৃত সার্বভোম শান্ত। যদ কোন আইনসভা 
জনতার স্বার্থাবরোধা কাজ করে তবে জনতা সেই আইনসভাকে নিবারণ কারতে সক্ষম । 

জ্যাকোবন দল স্থাপিত হইলে ক্োবসাঁপয়ার এই দলের সদস্য হন। বস্তা হিসাবে 
খ.ব উচ্ছবাসময় না হইলেও তিনি তাঁহার বন্তব্যকে য্যান্তর ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠা কারতেন। 
দ্ধ ঘোষণা সম্পর্কে জ্যাকোবিন ক্লাবের বস্তাদের মধ্যে তাঁহার বাশন্ট চ্ছান ছিল। 
রোবসপিয়ারের [তান বিপ্রবণ ফ্রান্সের ইওরোপণয় যুদ্ধে যোগদানের বিরুদ্ধে বছু 

টিসি যুক্ত দেখান। তাঁহার মতে বিপ্লবীদের উচিত বিপ্লবকে ফ্রান্সে দূ 
ভাত্ততে প্রাতচ্ঠা করা। যদ্ধ বাধিলে যুদ্ধের খরচার দরুণ জনসাধারণেন্র উপর 

করভার বাড়বে । বৃদ্ধের সময় সেনাপাঁতিদের প্রভাব বাঁড়তে পারে বালা তিনি 
আশঙকা করেন। ইহারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবে বলিয়া তিনি মনে কারিতেন। 



ফ্লান্সে প্রজাতন্ম স্থাপন £ নাশন্যাল কনভেনশন £ সম্প্রাসের রাজত্ব ৭ 

রোবসপিয়ার জাতাঁয় সম্মেলনের সদস্য হিসাষে নির্বাচিত হন। তিনি লক্ষ্য করেন 

যে, জ্যাকোবিন দল জাতীয় সচ্মেলনে সংখালঘহ হইয়া গিয়াছে । সুতরাং ইহার মতামত 
| সংখ্যাগর জিরচ্ডিষ্ট ও মধাপন্থীপ্লা লইবে না। তিনি রশোর 

রোবসপিয়ারের বিপ্লবী ৃ জন জনতার সার্বভৌম শন্তি মতবাদের প্রয়োগ করিয়া প্যারিসের বিপ্রবী 
জনতার সাহাযো ভঙতি প্রদশন কাঁহয়া জাতীয় সম্মেলনকে 

জ্যাকোঁবনদের আভিমত ম্রানিতে বাধা করেন। তাঁহার ওজ্াাকোণবন দলের চেশ্টায় 

জাতীয় সম্মেলন হইতে জির্ডিষ্টপা বাহচ্কত হয়! জাতীয় সন্মেলনে সংখ্যালঘ্ 
জ্যাকোবিনদের কতৃত্ব ছাপিত হয় । 

রোবসাপয়ারের নেতৃত্বে ফান্দে সন্তাসের শাসন আরম্ভ হয় । তিনি গণ নিরাপত্তা 
সামাতর প্রধান সদস্যের ভূমিকা নেন। গণ নিরাপত্তা সামাতির প্রধান হিসাবে তানি 

চরমপন্থণ হাবএটিষ্টদের 'নিশ্চিহ করিয়া দেন । হার্বাটিন্টরা ছিল 
সমাজতন্মবাদণ ও ঘ্রীষ্টধ্ম াবরোধশ। ইহাদের নেতা হাবণটকে 

[গিলোটিনে পাঠান হয় ॥ ইহার পর রোবসাপিয়ার সম্মাসের সাহাযো মধাপন্থী ড্যাণ্টন 
ও তাঁহার সমর্থকদের 'নিশ্চিহ করেন। ড্যাণ্টনকে শিলোঁটনের দ্বারা নিহত করা হয়। 
ড্যান্টন তাঁহার প্রাণদণ্ডের সময় রোবসাপয়ারকে সতক* কাঁরয়া বলেন যে, “দস্ট 
রোবসপিয়ার তোমারও শেষ দিন সমাগত । তোমার শির শশঘ্রই আনার শিরের অন.সরণ 
ক'ংরয়া বাস্কেট বা ঝাঁড়তে পাড়বে ।% 

ড্যাণ্টনের মৃত্যুর পর রোবসাপয়ার সন্ত্রাসের মাধ্যমে একনায়কন্ স্থাপন করেন । তানি 
তাঁহার সমালোচকদের নিবি“চারে িলোঁটিনে পাঠাইরা দেন। এই সঙ্গে তিন দরিদ্র 

রে জনসাধারণের স্বাথে ম.নাফা বিরোধশ জাইন, নিগ্নতম মজরী 

রনি আইন, সর্বোচ্চ মূল্যের আইন কঠোরভাবে কার্ধকরা করেন। ফ্রান্সে 
ওজন ও মাপে দশামক প্রথা চালু করা হয়। বিপ্লবী কালেন্ডার 

প্রচলন করা হয় । রোবসপিয়ার একটি নৃতন ধম“মত ও পরম সত্তা (901010106 736108)- 

এর পুজা প্রবর্তন করেন। তিনি সম্পান্তর উপর রাম্দ্রীয় নি্নন্ণ স্থাপনের কথা বলেন। 
যাহা হউক রোবস'পিয়ারের একনায়কত্ব ও সন্ত্রাসের বাড়াবাঁড় তাঁহার জনাগুয়তা নল্ট 

করে। একে চরমপন্থী হাবণাঁটজ্টদের দমন করায় সাঁকুলেত্রাও তাঁহার নিকট হইতে 
সারয্লা যায়। এই সুযোগে তাহার বিরোধারা তাঁহার পতন ঘটায় । 

রোবসপিয়ার গ্রেপ্তার হন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে গিলোটিনে 

সন্ত্রপগের শাসন 

গতন 

পাঠান হয়। 
ডোঁভড টমসনের মতে, “য়োবসাপিয়ারের মধ্যেই ফরাসণ বিপ্রব প্রকৃতপক্ষে রূপায়িত 

হইয়াছিল” (1116 01626 [16001 [২০৮০1001011 599 195190101960 1) [২০০০১ 

716116)। [তাঁনই ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের নায়ক ৷ এঁতিহাসিক 
কৃতিত্ব ওলা (41010 ) তাঁহাকে অহঙ্কারণ, ফাঁকা আদর্শবাদী বাঁলয়া 
আঁভাহত করিয়াছেন।৯ কিন্তু এীতহাসক মাতিয়েয় মতে, “রোবসাঁপয্নার ছিলেন 

খুলল এত পপ শা এশাটি। ৮৭ শি এমা শপ 

১, 801010--01620010 78650106108, 



৭৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

গণ্তন্লবাদী ও সমাজতত্বাদী ।৮ রোবসাঁপিয়ারের নেতৃত্বে সাকুলেংশ্রেণীর জাগরণ 
ঘটে। তবে রোবসাঁপয়ার সন্ঘাসের বাড়াবাড়ি দ্বারা এই শ্রেণসীবপ্রধকে বিনম্ট কারিয়া 
ফেলেন। 

নিপ্লন্বী ভ্রান্স ও হৈদেশ্পিক স্ুচ্েন্র ক্ষান্পল৷ গু প্রন্কতি 
(73650101010) [7181706 2170 1119 980989 01165 জা 1 [9010])৩ ) £ 

ফরাসী বিপ্লবের প্রবাহে যখন ফ্রান্সের পুগ্লাতনতন্্র ভাঙয়া পড়ে সেই সময় ইওরোপের 
বুন্ধিজীবরা এবং ইওরোপের রাজশান্ত এই 'বিপ্রবের গাঁত তাক্ষত্র 
দম্টিতে লক্ষ্য করেন। বুদ্ধিজশবিরা এই বিপ্লবকে ফ্রান্সের জন- 

গ্রণের মন্দ আলোড়ন ঝালয়া আভনন্দন জানান । ইংলণ্ডের কাবকুল যথা ওয়াড'স- 
ওয়াথ, শেলী ও কোলারজ এই ক্প্রবকে ফরাসী দেশের নতন ষূগের সূচনা বালয়া 
আভহিত করেন। ইওরোপের রাজশান্তগুলি প্রবল প্রতাপান্বিত বূরবো ক্রাঙ্দের 
দুর্বলতার সুচনা দেখিয়া থুসণ হয় । তাহারা মনে করে যে, বিপ্লবের ফলে দুব'ল 
ফরাস? রাজশান্ত আয় ইওরোপে তাহার কর্তৃত্ব স্থাপন কারিতে সক্ষম হইবে না। ইংলশ্ডের 
প্রধানমন্তী উইলিয়াম 'পট এই আশা প্রকাশ করেন যে, গণতন্ত্রী ইংলপ্ডের সাঁহত বিপ্রবী 
ফ্লাঙ্সের মতা সম্ভব হইবে । 

আত অল্পকালের মধ্যে ইওরোপায় রাজশান্ত বুঝিতে পারে যে, বিপ্রবী ফান্সের 
সম্পকে তাহাদের গোড়ার ধারণা ভূল ছিল। ফরাসী বিপ্লব তাহার রুদ্ুমৃর্তিতে প্রকাশিত 

হইলে, ইওরোপের রাজশভ্তিগ:্লি উদ্বেগ বোধ কর়ে। ফলান্সের 
অ'ভজাত শ্রেণ পলায়ন কাঁরয়া বিদেশে আশ্রয় নেয় । আভিজাতদের 

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় । ক্রমে তাহারা উপলব্ধি করে যে, ফরাসঈ বিপ্লবের জাদর্শ তাহাদের 
দেশে ছড়াইস্লা পাঁড়বার দন্ডাবনা আছে। ইহার ফলে ইওরোপের অন্যান্য দেশে 
রাজতল্ম বিপন্ন হইবার উপক্রম হয়। এজন্য ইওরোপের রাজশান্তগুলি ফ্রান্সের বিপ্লবী 
সরকারের ধ্বংস কামনা করে। ফ্রান্সের দ্বেশতাগণী আঁভিজাতরা ইওরোপের 'বাভন্ন 
রাজধানীতে গিয়া ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রচার চালায় । 

ইওরোপায় পলাজশক্তিগাঁজর এই শন্নুতাপূণ* মনোভাবের কারণ সম্পকে" সোরেল 
(90161) নামক এঁতিহাসিক* একটি যুন্তসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন । সোরেলের মতে, 

“বপ্লবের ফলে ফান্সে যে নুতন সমাজ ও রাম্ট্র স্থাপিত হইয়াছিল 
ছি তাহার সহিত ইওরোপের রাজতন্বী ও সমাজতন্রণ সমাজের 
আধর্শগত বিরোধ সহাবস্থান সম্ভব ছিল না।” মুলতঃ ইহা ছিল ফরাপ বিপ্রবের 

আদশের সহিত ইওরোপ্য় প্রাতিক্রিয়াশঈলতার সম্ঘাত। ফ্রান্সে 

সামস্ততন্্ ধংস কাঁরয়া, রাজতন্দের স্বগাঁয় আধকার লোপ করিয়া যে নৃতন সমাজ 
গঠিত হইয়াছিল তাহা ইওরোপীয় গণমানসে নূতন আশাবাদ সন্টি করে। ইওরোপাঁয় 
রাজারা আশঙকা করেন যে, বিপ্রবের ভাবাদশ' দাবানলের ন্যায় তাহাদের দেশে ছড়াইয়া 

ইওরোপে আশাবাদ 

এবিগ্রিঘের প্রভাৰ 
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ফ্লান্সে প্রজাতল্ম চ্ছাপন £ শ্যাশন্যাল কনভেনশন £ সন্পাসের পলাঅত্ব ৭৭ 

পঁড়বে। সুতরাং তাহার আগেই ফ্রান্সের সীমানার মধ্যেই ইহাকে ধবংস করা 
দরকার । 

ফ্রান্সের জিরশ্ডিষ্ট দল বিপ্রবকে ইওয়োপে ছড়াইয়া দিয়া ফারাসণ বিপ্লবকে একটি 
আন্তর্জাতিক মবান্ত আন্দোলনে পাঁরণত করিবার সংকজ্প নেয়। প্রথমতঃ, জিরস্ডিম্ট 

দল মনে করিত যে, বিপ্রবাঁ ক্রাণ্সকে রক্ষা কারতে হইলে ফ্রান্সের 
জিরগিই ঘলের বুদ্ধের পাতার বাহরে বিপ্লব ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। নতুবা ফ্রান্সের নিঃসঙ্গ 

বিপ্লবী দ্বীপ রাজতন্মী সমদ্রতরঙ্গের আঘাতে কগয়প্রাপ্ত হইবে। 
দ্বতীয়তঃ, বিপ্লবী ক্লান্সকে সংরাক্ষত করার জন্য বেলাঁয়াম ও রাইন পর্যন্ত ফ্রান্সের 

প্রাকৃতিক সীমা বিস্তার করা দরকার। এজন্য প্রাতবেশী আম্দয়া ও প্রাশিয়ার সাহত 
ফ্রান্সের বিরোধ দেখা দেয় । তৃতীয়তঃ, জিরশ্ডিষ্ট গোষ্ঠী ছিল বুর্জোয়া শ্রেণণর 
প্রাতীনধি । বুর্জোয়া ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার শ্রেণী যুদ্ধের ঠিকাদারীতে প্রচুর মুনাফার 

সম্ভাবনায় পুলকিত হয় । ইহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং মুদ্রু'র দামে শ্থিরতা আনার 
জন্য 'জিরশ্ডিন্টরা যুম্ধনীতিকে গ্রহণ করে । 

বৈদেশিক যুদ্ধে ফ্রান্সের জড়াইয়া পাঁড়বার আরও একটি কারণ ছিল। কিছু সংখাক 
ফরাসী নেতা মনে কারতেন যে, ষোড়শ লুইয়ের সাহত দেশত্যাগী ফরাসী অভিজাত 

ও বৈদোশক রাজশান্তগুীলর গোপম চক্রান্ত আছে। বৈদোশক 
নি রি শন্তিগঁল দেশত্যাগ আঁঙিজাতদের সাহাযো বিপ্লবকে ধংস কারবে 

বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করেন। দেশত্যাগীরা প্লাইনল্যাণ্ড হইতে 
ফ্লা্ম আক্রমণ কারবার উদ্যোগ করে। সতরাং এমাগ্রদের দমন করার জন্য যুদ্ধের 
প্রয়োজন হয় । 

এঁদকে ফ্রান্সের মহাপরাক্রান্ত বূরবো বংশীয় নূপাঁত ষোড়শ লুইয়ের বন্দীদশা এবং 
প্রাণনাশের আশঃকা দেখা দিলে ইওরোপায় নৃপাঁতরা চণল হইয়া পড়েল। কারণ বুরবো 

বংশের সাহত ইওরোপের আঁধকাংশ রাজপারবাপ্ের আত্মীয়তার 
ইওরোলীয় শক্তির পয লিওপোল্ড ও কে ঝোড়শ লুইয়ের প্রাণ সম্পর্ক ছিল। আক্দ্ররা রাজ 1ঘত [লোনের 

রক্ষার চেষ্টা ইলেক্টর ছিলেন যোড়শ লুইয়েলস রানী মারিয়া এ)াণ্টোনেটের নিজ 
ভ্রাতা । ইতালীর সাভিনিয়ার রাজা ছিলেন ষোড়শ লুইয়ের 

ভ্রাতার *বশৃূর। স্পেন ও নেপলসের বুরবোঁ রাজারা 'ছিলেন ফ্রান্সের রাজার জ্ঞাত । 
সৃতরাং ফরাসীরাজ্র ষোড়শ লুই ও তাঁহার রানীর প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার বিপ্লবী 
ক্লাম্সকে আবরণ করার লঙ্কল্প নেন । ফ্রান্সের দেশপ্রোমকরা সন্দেহ করে যে, ষোড়শ 

লুই গোপনে এই সকল বৈদেশিক শাস্তয় সহযোগিতা চাহিয়াছিলেন। এই পটভূমকার 
১৭৯১ প্রাঃ গিলনীংসের ঘোষণা এবং ব্রা্সউইক ঘোষণা (আগে দেখ পৃঃ ৫৯ 'বিস্তারত 

1ববরণ ) জারণ করা হইলে বিপ্লবী ফ্রান্সের সাঁহত বৈদোশক রাজাত্দর যদ্ধাবচ্ছা সি 
হয়। আঁ্টুর়া ও প্রাশিয়ার রাজা সর্বপ্রথম ষোড়শ লুইয়লের ও তাঁহার পাঁরবারের প্রাণ 
রক্ষার হৃশয়ারণ দেন । 

এ্যাঁভিগননের (&%18090 ) সমস্যা ফ্রান্সের সহিত বৈদেশিক শান্তর বিরোধের 



ণ৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

অনাতম কারণ ছিল । (১) এ্যাভগনন ছল পোপের রাজ্য । এ্যাভিগননের আধবাসারা 

টির পোপের অধানতা মুক্ত হইয়া বিপ্লবী ফ্রান্সের সাঁহত য্ত হইবার 
ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলে বিপ্লবী সরকার এ্যাভগননকে ফ্রান্সের স'মাভুন্ত 

করে। ইহার ফলে ইওরোপের রাজারা মনে করেন যে বিপ্লব? ফ্রান্স, রাজতন্ণ ফ্লান্মের 

ন্যায় রাজাগ্র।স নতি গ্রহণ কারয়াছে। (২) এঁতিহাপিক গুডউইনের ( 0০০৫%10 ) 

মতে, ফরাসণ ষ:ম্বমন্ত্রী নারবোন এবং সেনাপাত ডুমারিয়েংস (1000008112 ) ফরাসখ 

সেনাদলের সাহাযো ফ্রান্সে তাঁহাদের স্বৈরশাসন শ্থাপনের চক্রান্ত করেন । এই কারণে 

যৃদ্ধমন্ত্ী নারবোন সরকারকে হহদ্ধ ঘোষণার জন্য উৎসাহ দেন।” (৩) ফ্রান্সের 

কোন কোন বিপ্লবী নেতা মনে কারতেন যে, আম্ট্রয়া হইল ইওরোপের সববাপেক্ষা 

প্রাতত্রয়াশশল রাণ্ট্র। বুদ্ধের ছ্বারা ইহার দর্প চরণ করিলে বিপ্রবের আদর্শ 

সফপ্প হইবে। 

উপরোন্ত ঘটনাবলর সাম্মীলত প্রভাবে বিপ্লব? ফ্রান্সের সাঁহত ইওরোপের রাজশান্তি- 

গুলির যুদ্ধ আরম্ভ হয় । ডোঁভিড টমদনের মতে, ১৭৯২ খ্রীঃ জানহয়ার” মাসে বিপ্রবী 

ফরাসণ সরকার আম্ট্রপ্নাকে এক চরমপন্র দেয়। আন্ট্রয়ার সম্রাট 

উপসংহার দতায় ফ্রান্সিস এই চরমপন্র অগ্রাহ্য কারলে ফরাসী বিধান সভা 
(1.55151901৬9 £85617915 ) ২০শে এপ্রিল, ১৭৯২ খ্রীঃ আন্টয়া ও তাহার 'িন্র 

প্রাশর়ার বিরুদ্ধে বদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধের ফলে ফরাসা বিপ্লবের প্রভাব 

ইওরোপের সবর ছড়াইয়া পড়ে ।২ ফিলিপ গডেলার (11110 090৩118 ) মতে, এই 

ঘুন্ধ ছিল আপলে 'িপ্লবশ ফ্রান্সের আদর্শবাদের সাঁহত রাজতন্মী ইওরোপের সংঘাত 

(1106 ৪1 ০? 1792 ৬৪১ 2 আও 10 91101010000 51059 ৮6159819590: )1১ 

ডেভিড টমসনের মতে, 'াবপ্রবী ফ্ুঙ্স ইওরোপকে আকুমণ করে অথবা ইওরোপ বিপ্লবকে 
আক্রমণ করে এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবপর নহে ।”* তবে একথা সত্য ষে, একমান্র 

জ্যাকোবিন নেতা রোবসাঁপয়ার এই ষুজ্ধ ঘোষণার াবরোধিতা করেন। 

জাতীস্ত শম্মসেলন্নেলল নেতুতক্জে নৈদেশ্ণিকি  ম্যুহ্ 
সল্লিভালন্না (2089 90700806 ০1 61০ 87 067. 616 [৭800109] 

007৮9776107) ফরাসী বিধান সভা (15815180155 455৩70৮15 ) আশ্টয়া ও 

তাহার 'মন্ত প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৭৯২ প্রীঃ যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিপ্রবী ফ্রান্স এই 

যুদ্ধের মোকবিলার জন্য নাগারক সেনাদল (51020 4170) গঠন করে। 

১৮/--২৫ বংসর বর়ন্ক আববাঁছিত যংবক বা মৃতদারদের সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য 

ূ ১, (0০0. 10---71910000 2895০105100, 7,119, 

২,:10810 110000500---710::09 88009 80০/9070, £, 24. 

৩, 1001110 00960618, 

৪, »*ভ1১959£ 18 ৪ ঠ78 02950106101 ৮101010 &669০৮৪০৭ 8101:009, ০৫ 0)01009 23101 

86098 86 1২95০1100 49 & 009861070. 8120086 1101009910169 800 21070:0569919 ০0 

808576:৮--005ঘ10, 100010990ত 2 21, 
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করা হয়। সামারক হীতহাসে ইহা ছিল এক অভুতপূব" ঘটনা । কেননা ইহায় আগে 

দেশের নাগারকদের লইয়া এইরূপ ব্যাপকভাবে সেনা সংগঠনের 
কোন নাজর (ছল না। জ্যাকোবিন নেতা কানেোতের , 0811796) 

পরামর্শে লৌভ-এন-মাসে (15৮৪৫ ০0 1019১59 ) বা সামারক 
কাষে ব্যাপক যোগদানের আইন পাশ করা হয়। এই নাগারক সেনারা ছিল ববপ্রবের 
আদরে উদ্দশস্ত, রাজনোতক শক্ষণপ্রাপ্ত। ইওরোপাঁয় রাজশান্তর বেতনভোগণ 
সেনাদলকে ইহারা স্বভাবতই লম্ড-ভণ্ড কাঁরয়া দেয় । বিপ্লবী সরকার “ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা- 
পর্ণ” (760106 ০01 51819115 ) প্রকাশ কারয়া ইওয়োপের নিপীড়ত মানষের প্রাত 
বিপ্লব ফ্রান্সের সোল্রান্ত জানায় । ফলে ইওরোপের রাজতন্রী সেনাদের মনোবল ভাওয়া 
পড়ে। ফরাসী বিপ্রবের “সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার” বাণশ লোকমুখে ধ্যানিত হয় । 

বৈদোশক যুদ্ধের গোড়ার দিকে সেনাপাত ডুমারিয়েৎস সরকারের প্রাতি বিশ্বাস- 
'ঘাতকতা কাঁরয়া শন্তুপক্ষে যোগ 'দিলে প্রথম দিকে 'বপ্লবী সরকারের পরাজয়ের উপর্রম 
হয়। এই সমম্ন পোল্যান্ডের 'দ্বতদয় ব্যবচ্ছেদ, :৭৯৩ শ্রীঃ আরম্ভ হয়। রাশিয়া 
যাহাতে সমগ্র পোল্যান্ড না আঁধকার করে, এজন্য প্রাশয়া ও আশ্ট্িয়া বাস্ত হইয়া সেই 

[দকে নজর দেয়। ফলে ফান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কিছুদিনের জন্য 
শাথলতা দেখা দেয় । এই সুযোগে |বপ্লবী সরকার সেনা সংগঠন 

ও আত্মরক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করিয়া নেয় । ভলাম (৬2157) ও জেমেস্পার (060797921) 
যুদ্ধে বিপ্রবী ফ্রান্স, আশ্টয়া ও প্রাশয়াকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয়। ফরাসখ সেনা 
বেলাঁজয়াম আঁধকার কয়া এই দেশকে অন্টিয়ার কবল মস্ত করে। পূব" স৭মান্তে 
ফরাসী বাহিনী আলসাস ও লোরেন আঁধকার করে । ফলে ফরাসা সামান্ত রাইন নদ 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দাক্ষণে ফরাসী বাহিন? স্যাভয় ও নগস আঁধকার করে। 

ইংলপ্ড সবরদা ইংালশ চ্যানেলের দাঁক্ষণে বেলাজয়ামকেই তাহার 'নরাপত্তার 
সীমারেখা মনে করিত। সুতরাং ফ্রান্সের ন্যায় একট পরাক্রান্ত রাণ্ট্র বেলজিয়াম 

আঁধকার কাঁরলে ব্রিটিশ মন্মসভায় চাগুল্য দেখা দেয় । বেঙগজয়াম 
রতি ও হল্যাশ্ডের মধ্যবতাঁ শেল্ট নদী (০ 9০511) ছিল 

বেলাজিয়ামের স'হত সমুদ্রের যোগাযোগের পথ। এই নদণর 
মোহানা হল্যাণ্ড বন্ধ রাখিত। ফলে বেলাজয়ামের বাণজ্য হল্যান্ড নিয়ন্ুণ করিত । 
বিপ্লবী ফ্রান্স জোর কারয়া শেজ্ট নদীর মোহানা খ-লিয়া দিয়া সকল দেশের জাহাজ 
চলাচলের অনুমাত দেয় । ইহাতে হল্যাপ্ড কৃদ্ধ হয়। 

ইতিমধ্যে বিপ্লবী সরকার ষোড়শ ল:ইয়ের প্রাণদণ্ড দিলে, ইওয়োপখয় রাজশন্তগ- “লি 
একযোগে বিপ্লবী ফ্লান্সকে ধ্বংস করিবার পণ করে । ইংলণ্ডের চেণ্টায় ফ্রান্সের বরুদ্ধে 

১৭৯৩ শ্রী; প্রথম শান্ত জোট (1150 0০08116100 ) গঠিত হয় । 
ইহাতে আন্টিয়া, প্রাশয়া, সা্ভীনয়া, ইংলশ্ড, হল্যাণ্ড, স্পেন ও 

পরুগাল যোগ দেয় । এইভাবে ফ্রান্সের য্দ্ধ ইওরোপের ঘংম্ধ এবং ফ্রান্সের বিপ্লব 
ইওরোপের বিপ্লবে পারণত হয় ।' 

বিপ্লবী ফ্রাঙ্গের যুদ্ধ 
যোষণ। 

যুদ্ধে জয়লাত 

প্রথম জোট গঠন 
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ন্ট অন্যান 

ডাইরেক্টরীর শাসন (১৭৯৫--১৭৯৯ শ্রীঃ) 
[70106 09521070921) 0৫ 006 101150০0015 (1799-1799 ) ] 

রোবসাপিয়ারের পতনের পর জাতীয় সম্মেলন ( 80018] 0০%৩01০2 ) একটি 

নৃতন সংবধান (১৭৯৫ শ্রীঃ) গ্রহণ করে। এই সংবিধান বলে যে নূতন সরকার 
গঠিত হয় তাহার নাম 'ছিল ডাইরেনউরণ বা পরিচালক সাঁমাতর 

ডাইরেকটরীক্স শাসনতন্ত্র শাসন ॥ (১) এই নূতন স্ধাবধানে সরকারের কার্ষনর্বাহক 
ক্ষমতা বা শাসন ক্ঙ্গতা পাঁচ সদস্যাবাঁশিষ্ট এক পাঁমাতির হাতে দেওয়া হম । ইহাদের নাম 

ছিল ভাইরেক্টরধ বা পাঁরচালক সাঁমাত । এই পাঁচ পরিচালকের আইনসভার দ্বারা & 

বংসরের জন্য নির্বাচিত হইবার ব্যবন্থা হয়। প্রাত বৎসর একজন করিয়া ডাইরেনরকে 

পদত্যাগ কারতে হইত । এই শন্যন্থানে নৃতন ডাইরেইর সদস্য নির্বাচিত হইত। 

ডাইরেই্ররা আইন রচনার কাজে হাত দিতে প্যারত না। তাহাদের ক ব্য ছিল আইন 

সভা কর্তৃক পাশ করা আইনগনুলিকে বথাবথ প্রম্নোগ করা । (২) ১৭৯৫ শ্রাঁঃ সংবিধানে 

ঘ্কঙ্ষাবাশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। নিয়কক্ষের নাম হয় পাঁচশতের পরিষদ । 
ইহাতে ৫১১ জন সদদ্য ছিল।৯ এছাড়া প্রাচীনদের পরিষদ (0০8004] ০£ 

1১0075165) নামে একটি উদ্্ধকক্ষ ছিল। সংাবধানের রচণাকারাী 78017 বলেন যে, 
“উচ্চকক্ষে “বাস্তু” 'নয়কক্ষে “কম্পনা” প্রাতিফালিত হইবে ।” প্রবাঁণের যূ্তি ও নবানের 

কণ্পনার আলোকে ফ্লান্সের নূতন আইনগর্ল রচিত হইবে । 

১, মতাস্তরে «** সত) 
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আভ)ম্তরণণ নশীত £ পাঁচ ডাইরেইর বা পারচালক ছিলেন এই সয়কারের প্রধান । 
ইহার মধ্যে সবণাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন বায়াস (85179১ ) নামক সদস্য । ডাইরে ইর- 

গণ দক্ষিণপন্থণী ও বামপন্থীদের মধ্যে শাস্তসামা রাখিয়া ফ্লা্সের 
ডাইরেক্টরীর ছুনখতিপুর্ণ রঃ রোযা শামন শাসন পারচালনার চেষ্টা বরে। এই. দই বিপরীত পন্থাঁদের মধ্যে 

শন্তিসাম্য রক্ষার নশতিন্র নাম ছিল-__“বাসকুজঃ” (385০816) নপাঁতি। 
ডাইরেন্ুরা জানত যে, যাঁদ বাম ও দাক্ষণের মধ্যে কোন পক্ষ প্রবল হয় তবে ডাইরেইরণর 

সংবিধান ভাঙয়া ফেলিবে। ডাইয়েইউররা ছিল ধনী বুঙ্জোয়া শ্রেণীর অনুগত ॥ যাহা 
হউক ডাইক্রেব্গণ শেষ পরন্ত এই 'বাসকুল' নগীতকে সাফল/মাণ্ডত কাঁরতে ব্যর্থ হয়। 

মাদেলা প্ুভীত এীতিহাসিকেরা ডাইরেকইকীয় দুনশীতপৃণ বুজোয়া শাসনের তীর নিন্দা 
করিয়াছেন ! রাজতন্বের গাঁলত অংশগাাীলর সাহত বুৃজেয়াতন্ত্রের গাঁলিত অংশের মিলনে 
ডাইরেইরপর শাসন লংগাঠিত হয় (1555 0? 1 0০091 [01750 ৬1111 ৬1০99 ০0: 

[0০ 0০9811-581 )1 মাদাম যোসোৌফন, মাদাম থেরেশা তালিয়েন প্রভাতি হমণশীরা 
ডাইরেউরগণের প্রেরণাদারীতে পারণত হন । মাদাম থেরেশা তালিয়েন তাঁহার একটি 
গ্রাউন নিমণাণের জন্য ১২ হাজার লিন ব্য় করিয়া তাঁহার বুর্জোয়া চিনের পারি 
দেন। মাদাম তালিয়েন ছিলেন বারাসের উপপত্ণী। ৪ ডাইয়েইর কাধক্ষেত্রে 
1নবণাচিতসদস্যের ন্যায় আচরণ না করিয়া “প% রাজা”র (771৮5 14981651155 ) 
পারণত হন। | 

ডাইরেন্টরণ প্রথম হইতে নিদারুণ অর্থনোৌতিক সগ্কটে পড়ে। এস্যাইন্যাট নামক 
কাগজের মুদ্রার দাম দ্রুত পাড়িয়া যার । ১০০ লিভ্রর এস্যাইন্যাটের মূল্য মাত্র ১৫ সুযতে 

নাময়া যায়। কৃষকেয়া শস্য বিক্রয় করিয়া, মূল্য [হিসাবে এই মূদ্রা 
ু্াক্ষীতি লইতে অস্বাকার করে । ফলে ভাইকে? এস্যাইন্যাটই বাতিল 

কাঁরয়া ম্যাণ্ডেট টেরিটারিয়ান (১৭৯৭ প্রঃ) নামে এক নৃতন কাগজের মহদ্রার 
প্রচলন করে। কিন্তু এই মুদ্রাও অচল হয় । ফলে ডাইয়েরী বাধ্য হইয়া ধাতব মদ্রো 
প্রবর্তন করে । কিন্তু ষথেন্ট রূপা না থাকার মুদ্রার সংখ্যা কমিয়া:যায়। মূদ্রা সঙ্ঘট 
দেখা দেয় । 

ধাতু মুদ্রার অভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য অচল হইয্লা পড়ে। কৃষকদের ও ছোট 
ৃ দোকানদারদের দারুণ ক্ষতি হইতে থাকে । রুটির দাম দারুণভাবে 

যত বৃদ্ধি বাঁড়য়া যায়। ফলে দারিদ্র জনসাধারণ ও বামপন্থ দলগুীল 
অসন্তুষ্ট হয় । 

খর্ডাইরেইয়ীর বিরুদ্ধে ষে বিভিন্ন অন্তর্বিঘ্রোহ ঘটে তাহার মধ্যে বামপন্থণ 
ব্যাবেয়ুফের (8১০০) বিদ্রোহ সমধিক 'বখ্যাত। সমগ্র ফরাসণ বিপ্লবের ছাত্হাসে 

ব্যাবেয়ুফ হইলেন একমান ব্যস্তি নি প্রকৃত সমাজতন্মে বিশ্বাস 
3৮৮৯ কারতেন। ব্যাবেযফ মনে করিতেন যে, সম্পাত্তর ব্যান্তগত মালিকানা 

থাকলেই সমাজে ধনী-দায়দ্রের প্রভেদ থাকবে । এজন্য সম্পতির 
ব্যান্তগত আঁধকার লোপ করিয়া সম্পান্তকে রাষ্টের নিয়ন্যণে স্থাপনের কথা তিনি বলেন। 

ইওরোপ (বি. এ. )--৬ 
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সমাজে সকল ব্যান্তর সমান অর্থনোতিক আঁধকারের কথাও তিনি বলেন। ব্যাবেযুফ 
সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রাতিচ্ঞঠার দাবী করেন। [তানি পাহংস সংগ্রামের মাধ্যমে 

বুঙ্জেয়া সমাজকে ভাঙবার জন্য চেস্টা করেন। কিন্তু ডাইরেক্টরী ব্যাবেয়ুফের বিপ্রবী 

আন্দোলনকে দমন নীতির দ্বারা ধংস করে। ব্যাবেয়ফের মৃত্যুদন্ড হয়। ফরাসী 
বিপ্রবের একমাত্র সমাজতন্ত্রীর এইভাবে জীবনাবসান হয়। ব্যাবেয়ুফকে অনেকে 
কালমার্সের অগ্রদূত বলেন। 

এছাড়া ডাইরেন্টরী কয়েক:ট দাক্ষণপন্থী বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র দমন করে । সোসাইটি 
অফ দি কোম্পান অফ জেহ (9০9০1605 01 006 001000815 ০1 1) ) নামে এক 

ধমেম্মাদের দল লুঠপাট চাপাইয়া বিভীষিকা সূন্টি করে। 
বনতান্ত বিদ্রোহ. রাজতন্ত্র ক্রাশয়ান দলও ডাইরেইর*কে ধংসের চেণ্টা করে। 
ডাইরেইরগর নিদে'শে সেনাপতি হোসি (17019) এই সকল দক্ষিণপন্থী বিদ্বোহগ্লি 
দঢ় হস্তে দমাইয়া দেন। 

ডাইরেইরণ এইভাবে বাম ও দাক্ষণপম্থীদের দমন করিয়া একট মধ্যপন্থা দ্বারা 
ফান্সে 'স্থাতিশীলতা আনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু অর্থনোতিক সঙ্কটের দরুণ ডাই- 
ডাইরেক্টরীর সামরক রেইরীর “বাসকুল” বা মধ্যপম্থা নীতি ব্যর্থ হয়। এই সময়ে 
শরির সাহাঝ্/ গ্রহণ সেনাপাত পিশেগ্রুর (1০8৩০ ) নেতৃত্ছে পুনরায় এক রাজতম্বী 

৪ বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহ দমন কারতে ডাইরেই্রগকে সেনাদলের 
উপর নিভ'র কাঁর়তে হয়। ইহার ফলে ভাইরেষ্রী ক্রমশঃ গণসমর্থন অপেক্ষা সামারক 
শান্তর উপর [নিভ'রশীল হইয়া পড়ে। ফলে ইহার পতনের পথ প্রস্তুত হয়। 

আঁধকাংশ এরাহাসিক মনে করেন যে, ভাইরে্উরীর আমলে দুনশীত ও কুশাসন ছাড়া 
আর কিছুই ছিল না। কন্তু কোন কোন এঁতিহাসিক মনে করেন যে, নেপো লিয়ন 

বোনাপা্টির বিখ্যাত শাসন সংস্কারগহীলর রূপরেখা বা বু প্রিণ্ট 
৯৩ শাসনের ( 8189 01176) ড।ইয়েষ্টয়ীর আমলেই দেখা যায়। ডাইরেক্টরণীকে 

নেপোলিয়নের শাসন সংস্কারের প্রস্তাবনা বলা বায়। প্রথমত, 

ডাইরেইরণ উগ্র অর্থনোতিক জ্যাকোঁবন মতবাদ এবং মডারেটদের বংজয়া মতবাদের 

মধ্যে স্মন্ধয় সাধন করে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলপ্ড হইতে আমদান? মালের উপর উচ্চ হারে 

শুঙক বসাইয়া ডাইরেইরী ইংজণ্ডকে পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক বয়কট কারবার চেষ্টা 
ঝরে। ইংলন্ডের বিরূদ্ধে অর্থনোতিক বয়কটের সূচনা করে। নেপোলিয়নের আমলে 
ইহা কাঁণ্টনেপ্ট্যাল কিষজ্টেমে (00000650691 955061 ) পারণত হয়। তৃতীয়তঃ, 

ডাইরেইরগ সরফারণ ব্যয় সঞ্কোচ দ্বারা সরকার ঝণের উপর সহূদের হার কমাইল্লা দেয় । 

প্রত্যক্ষ বরের হার বমাইয়া পরোক্ষ কর বাড়াইয়া দেয়। ইহার ফলে ধারে ধারে 

অর্থনোতক শ্থিতি আসে। চতুথ'তঃ জাতীয় সম্মেলনের শাসনকাল হইতে প্রদেশ ও 

জেলাগুলির উপর কেচ্দের নিয়ন্ত্রণ বিনম্ট হয়। ডাইরেন্রী এই ভাঙলকে রোধ 

কারবার জন্য গ্রামে ও মিউনিসিপ্যালিটির কমচারী নিয়োগের দায়িত্ব নিজ হাতে 

নের়। ইহার ফলে কেন্দ্র বর্তৃত্ব দু হয়। এই কে্দ্রীয়করণ নীতি নেপোলির়নের 
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আমলে পূর্ণতা পায়। উপরোস্ত কারণে কেহ কেহ ডাইরেন্রখর শাসন ব্যবস্থার 
প্রশংসা করেন । 

ডাইরেক্উরীর পতনের প্রধান কারণ এই ছিল ষে, রি অর্থসংকট ও মূদ্রাস্ফীতির 
দরুণ ডাইরেইরণীর বহু পারকল্পনা ব্যর্থ হয়। এই সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা 

নন্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, ডাইরেক্টরগ্ণ ছিলেন বুজেণয়াশ্রেণীর লোক । 
ডাইরেউ্টরীর পন্তনের 
কা ফ্রান্সের সাকুলেতশ্রেণীর প্রাতি তাঁহারা সদয় ছিলেন না। ফলে 

ডাইরেনরগ্ণ দরিদ্রশ্রেণশর সমর্থন হারায় । তৃতগয়তঃ, ডাইয়েইরীর 
আমলে সব“সাধারণের ভোটাধিকার ছিল না। এজন্য ইহার প্রকৃত গণতান্তিক চরিন ছিল 
না। চতুর্থতঃ ডাইরে্উরদের ব্যান্তগত চীরন্্ ছিল কলগকজনক। জনসাধারণের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করার মত ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। পণ্চমতঃ, ডাইরেই্র বিদ্রোহ দমনের জন্য 
সামারক শান্তর উপর নিভ'র করার ফলে, ইহাধ আম্তত্ব উচ্চাকাত্ক্ষী সেনাপাঁতদের হাতে 
চাঁলয়া যায়। ষণ্ঠতঃ, নেপোলয়ন বোনাপার্টের উদয় ও তাঁহার' বিস্ময়কর সামারক 
সাফল্য ডাইরেইরনর কৃতিত্বকে মান করিয়া দেয়। 

ডাহল্পেক্টন্সীজ ৫বছেশ্শিক ীত্তি (০6167 ৮০11০ )£ বিপ্লবণ 
ফ্রান্সের সাহত ইওরোপাীয় রাজশত্তিগ্ীলর যুদ্ধ বাধিলে, ইংলগ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম 

শন্ত জোট গঠন করে। কিদ্তু এই শান্ত জোট চ্ছায়ী হয় নাই। 
প্রাশিয়া, হল্য।ণ্ড, স্পেন প্রভাতি দেশ এই জোট ত্যাগ করে। কিন্তু 

আস্টিয়া ও ইংলণ্ড ইহাতে না দিয়া ফ্রান্সের লাহত যুদ্ধ চালাইয়া বায় । ইংলন্ড ও 
আম্ট্য়ার এই বিশ্লোধতার কায়ণ ছিল। বেলাঁজয়ামে ফরান সেনার উপন্থিতি আশ্্রয়া 
সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না । 'ব্রাটশ মালের উপর ফরাসী সরকার চড়া হারে শহজ্ক ধা 
করায় ইংলণ্ড ফ্লাম্সের বিরুদ্ধে যুন্ধ চালাইয়া যায়। 

এই সময়ে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন বোনাপাট” নামে এক প্রাতভাবান সেনাপতির উদয় 
হয়। নেপোলিয়ন চিন্নাচরিত যুদ্ধের কায়দা-কৌশল ত্যাগ করিয়া তাহার নিজ কোশলে 

যুদ্ধ কারয়া বিস্ময়কর সাফল্য অন করেন। নেপোলিয়ন প্রথমে 
কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে তাহার প্রতিভার পাঁরচয় 'দয়া খ্যাত পান। 

ইতিমধ্যে প্রধান ডাইরেন্র ব্যারাসের উপপত্ী মাদাম থেরেসা 
তালিয়েনের সূনজয়ে যৃবক সেনাপতি পড়েন।১ ইহার ফলে তাঁহার দ্রুত উন্নাত ঘটে। 
প্রীতভার সাহত সৌভাগ্যের সংমিশ্রণে নেপো'লিয়নের উাধাতির পথ প্রশস্ত হয় । 

আম্টয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ডাইয়েুরী সরকার যে নৃতন রণ-পাঁরকঙ্পনা 
রচনা করে তাহাতে দুই দিক হইতে আশ্টীয়াকে আঘাত হানিবার ব্যবন্থা করা হয়। 

(১) একটি ফরাসী বাঁহনী জার্মানীর কৃ অরণ্য (81901 
নি চ০:69:) দিয়া সরাসার আঁ্টির়ার রাজধান* ভিয়েনা আরুমণের 

জন্য পাঠান হয় । এই আঁভযান তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায় 
নাই। (২) অপর একটি ফরাসী বাহনণী সেনাপাত নেপোঁলিয়ন বোনাপাটে'র 

১, ড5100806 0:00170-26201900, 

প্রথম জোটের কারণ 

নেপোপিয়নের 
ভ্যান 



8৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

নেতৃত্বে আল্পস পর্বতের 'গারপথ ধরিযক্লা ইতালীতে অবাশ্থিত অন্ট্য়ার প্রধান সেনাদকে 
আক্রমণ করে। 

নেপোলিয়ন যখন ইতালণ অভষানে যান তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২৭ বংসর। 
অন্যান্য সেনাপতিদের ন্যায় তাহার বৃদ্ধ পারচালনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। রণ- 

বদ্যার পাণ্ডিত ক্লাউীসংসের (018559510) মতে, “বিপ্রবী যুদ্ধে 

নেপোলিয়ন নিজের কাছেই দ্ধ শিক্ষা করেন।” ক্লাউীসংসের 
মতে, নেপোলিয়ন ইতালীয় যুদ্ধে যে রণ-পারকজ্পনা নেন তাহা 

একমান্তর নেপোলিয়নের পক্ষেই রৃূপাম্তরিত করা সম্ভবপর ছিল ॥ 

নেপোিয়ন ইতালশতে ০7০ ৮১ ০০ বা একের পর এক, যুদ্ধ করার পাঁর- 
কল্পনা নেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল সাডনয়া হইতে আম্ট্ীয়াকে 'বিচ্ছিন্ন করিয়া উভর় 

শান্তকে ধ্বংস করা॥। তিনি মণ্ডোভির যদ্ষে সার্ডনিয়'কে 
পরাস্ত কারয়া স্যাভয্ন ও নিস দখল করেন। সাড'নিয়া ইহার 
ফলে যুদ্ধ ত্যাগ কয়ে । নেপোলয়ন ইহার পর আন্ট্রয়াকে 'মলান 

হইতে হঠাইয়া দেন। আষ্ট্রয় বাহনগ ম্যাঞ্টুয়া দুর্গে আশ্রয় লইলে নেপোলিয়ন এই 
দুগ্ অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ আষ্টীয় বাহিনীর উদ্ধারের জন্য অল্টিয়।র নূতন সৈন্য 
ইতালীতে আসলে নেপোিয়ন পরপর আরকোলা (41০01 ), লোদী (].০01) ও 
[রভোলীর (২1০11) যুদ্ধে তাহাদের বিধধজ্ত করেন । ম্যাস্টুয়া দুর্গের পতন ঘটে ॥ 

আঘ্ট্য় সেনাদল পিছ হটিয়া স্বদেশের দিকে পলাইতে থাকলে তাহাদের প্ছ? লইয়া 
নেপোলয়ন ভিয়েনা নগরীকে বিপন্ন করেন। 

এই পরাজয়ের ফলে আম্টরয়া বাধ্য হইয়া ক্যাম্পো ফোর্মিও (08100090 [58110710 )- 
এর সাম্ধ (১০১৭ প্রণঃ) স্বাক্ষর করে | ক্যাদ্পো ফো'মিও [ছল নেপোলিয়নের প্রথম বিজয় 

বৈজয়ন্ত । এই সন্ধি দ্বারা আঁম্পুয়া, বেল'জিয়।ম, আয়োনায় 
৯) ফোর্সিওর দ্বীপপুঞ্জে ক্লান্সের অধিকার স্বাঁকার করে। (২) রাইন নদণ প্্ত 

| ফ্লান্সের স+মারেখা আষ্টরয়া স্বীকার করে। (৩) রাইন নদণ পর্যন্ত 
ফরাস সীমান্ত বিদ্তারের ফলে যে সকল জার্মান রাজা রাজ্য হারাইবেন, জার্মানগর 
অবাঁশষ্ট ভূমি হইতে তাঁহাদের ক্ষাতপ7রণ দানে অষ্টিয়া স্ব'কৃত হয় ॥ (8) উত্তর ইতালীর 
লম্বাডি'র উপর আশ্ট্রয়া আধিকার ত্যাগ করে । (৫) ইহার বিনিময়ে ইতালীর ভিনিসয়া 
আগলে আত্টয়ার় আঁধকার স্বীকৃত হয় । (৬) নেপোলিয়ন পোপের সাহত টোলেনাশিওর 
(7:0160009) সন্ধি স্থাপন করেন। এই সম্ধির ছারা পোপ এ]াভিগননের উপর 

দাবী ত্যাগ করেন। তিনি ষুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে অর্থ ও প্রাচীন এরীতহাসিক 

ত্র এবং পাশ্ডুলাপ ক্রাম্সকে দিতে বাধ্য হন॥ (৭) আম্টয়ার কবল হইতে মুত 
ইতালীতে নেপোঁলয়ন দুইটি প্রজাতন্ স্থাপন করেন । (ক) ইহার একটির নাম 'ছিল 
[সস আলপাইন প্রজাতন্ত্র (075 10105 [২০০০০1০)। লম্বাঁড” মিলান প্রত 
অঞ্চল লইয়া ইহা গঠিত হয়॥ (খ) অপরাট ছিল লাইগদায়ল্লান প্রজাতন্ (1.1871191) 
[591৮11০)। ইহা জেনোয়া লইল্লা গঠিত হর । এই প্রজাতন্মগুলি ছিল আসলে 

নেপোলিরনের ইতালী 
অধিকার 

লোদী ও রিভোলীর 
বুদ্ধ জয় 



ডাইরেই্উরখর শাসন (১৭১৫--১৭৯৯) ৮৫ 

ফ্রান্সের আশ্রত রাজ্য এবং আন্টয়ার বিরদ্ধে আত্মরক্ষার বেষ্টনগ। যেহেতু ফ্রান্সে 
তখনও প্রজাতন্ত্র ছিল, সেহেতু এই রাজ্যগ্ালতে প্রজাতন্ত স্থাপিত হয় ॥ আ্টীয়ার 
রাজতন্মের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের সংগ্রামকে ইওরোপের জনগণ আঁভনন্দন জানায় । 
বিপ্লবী ফ্রান্স মুক্তিদাতার ভুমিকা নেয় । ক্যাম্পো ফোঁম'ও সন্ধির ফলে নেপোলিয়ন 
স্বদেশে অসাধারণ জনাপ্রয়তা পান। তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিলে লোকে তাঁহাকে 
জ-লিয়াস [সিজারের ন্যায় সম্মান জানায় । 

ফ্রান্সের ইতাল? যুদ্ধে জয়লাভের ফলে প্রথম শান্ত জোট (চ150 098116100 )-এর 
পতন ঘটে। একমান্ন ইংলগ্ড 'িভকভাবে যুদ্ধ চালাইয়া যায় ॥। সুতরাং ডাইরেষ্টরী সভা 

ইংলশ্ডের বিরদ্ধে মিশরের যুদ্ধে নেপোলিয়নকে নয়োগ করে । 
নেপোলিয়নের জনপ্রয়তায় ভাইরেইররা ঈর্ষকাতর হইয়া পড়ে। 

ভাইরেন্রী সভার আশা ছিল যে, এই দুরূহ আঁভষানে হয় নেপোলিয়নের পতন 
ঘাঁটবে, নতুবা, ইংলণ্ডের পরাক্রয় হইবে। ফলে ষে কোন দিক হইতে তাহারা 
লাভবান হইবে। 

ইংলণ্ডের সম্পদ সমদদ্রপথে ভারত হইতে আদসিত। ভারত ছিল ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ 
উপাঁনবেশ । ভারত হইতে ইংলন্ডের সদ্প? আনা বন্ধ কারবার জন্য স্থছলপথে মিশর হইতে 

ভারত আক্রমণ করার পাঁরকল্পনা ফরাসী সরকার রচনা করে। (১৭৯৮ খ্রীঃ নেপোঁলিয়ন 
মিশরে সসৈনো অবতরণ করিয়া ঠপরামিডের যুদ্ধে মিশরের ম্যামে- 
লুকদের পরাজিত করেন । কিন্তু ইংরাজ সেনাপাঁত নেলসন নল 

নদের যুদ্ধে ফরাসী নো বাহিনধ ধ্বংস কাঁরলে, নেপোঁলয়নের বাহিনীর সাহত ফরাসণ 
দেশের সংযোগ 'বিচ্ছিষ হয় । ফ্রান্স হইতে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ বন্ধ হইলে নেপো- 
(লিয়নের অগ্রগাঁত বন্ধ হয়। নেপোলিয়ন বাধ্য হইল্লা ফ্রান্সে ফিরিয়া আসেন । 

নেপোলয়নের অন[পাঁস্থিতির সময় ডাইরেইরধ তাহার ইওরোপনয় নাতি পারচালনায় 
ব্যথতার পারচয় দেয় । ডাইরেক্রী পোপের প্রাত দুর্//বহার করিয়া পোপকে নজরবন্দী 

করায় ক্যাথালক ইওরোপে ফ্রান্সের প্রাত ঘৃণার সণ্চার হয়। 
ডাইরেন্রণ ইতালী ও সুইজারল্যান্ডে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা লোপ 

কারয়া প্রজাতান্নিক শাসন স্থাপন করে। ইহার ফলে ইওরোপায় রাজশান্তগ-ল 'বিরন্ত 
হয়। এই সুযোগে ইংলণ্ড ফ্রান্সের বরুদ্ধে দ্বিতীয় শান্তজোট বা সেকেন্ড কোয়ালিশন 
গঠন করে।। রাশয়া, তুরঙ্ক, আম্টয়া ও ইংলপ্ড এই শান্ত জোটে যোগ দেয়। 

নেপোলয়ন মিশর হইতে স্বদেশে ফিরিয়া ভাইরেনউ3 বা পরিচালক সভার কুশাসনের 
জন্য ডাইরেইরীয় শাসন লোপ করার 'সিত্ধান্ত নেন। ক্রান্সের জনমত ডাইরেইরণর 
কুশাসন অপেক্ষা নেপোলিয়নের নেতৃত্বে একটি শঙ্খলাপরূর্ণ শাসনব্যবন্থার অনুকূলে 
যার । নেপোলিয়ন তাঁহার তীক্ষ7 অনুভূতির ছ্বারা ইতিহাসের গাঁত উপলাব্ধ করেন। 
[তান ব্যারাস ও এ্যাবে সিয়েস নামক দুই ডাইরেন্উরের সহায়তায় ডাইরেকউরণকে পদচাত 
করেন। অবশ্য ফরাসী সৈন্যবাহিন"র সমর্থন তাঁহার পশ্চাতে ছিল। ডাইরেররখ লোপ 
কারয়া লেপোলিয়ন কনসুলেটের শাসন প্রবর্তন করেন। 

গ্রাথম জোটের পতন 

মিশর অতিষান 

ডাইরেক্টরীর পতন 



৮৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 
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তপ্ত অনন্যান্স 

নেপোলিয়নের সংস্কার ; কননুলেটের শাসন ফরাসী 
বিপ্রবের ফলাফল 

(17152 1২6:01005 0 13970916010 :10105 005০1010610 01 002 

(05017501916 : 1.652105 0£ 0102 [161501) 1২6০9107010) ) 

শ্রু-নজ্ঞাজেনভেল্ল হহব্বিষান্ন 0৩ 00708156500 01 08৩ 

007180186 ) £ নেপোলিয়ন ডাইয়েঠরীগ শ।সনবাঘক্থা ধংস করার পর একটি 

সধাবধানের সাহায্যে ফ্রাশ্প শাসন করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সংবিধান 
রচনার জন্য এ্যাবে সিয়েসের উপর ভার দেন। এ্যাবে 

কনহুলেটের মূল নীতি সিয়েস নূতন সংবিধান রচনার জন্য যে নাত গ্রহণ করেন তাহার 
মূল কথা ছিল, “জনসাধারণের নিকট হইতে সরকার আস্থা লইবে, 'িন্তু তাহাদেক্স উপর 
শাসন চাপাইয়া দিবে” (00110691106 10950 00106 10100 09105 8100. ১০৬1০: 

[0]) ৪১০৬০ )১৯ | এ্যাবে 'সিয়েস মনে করেন যে, ফান্সে একট মজবৃত ও কাধকরী 

শাসনব্যবচ্থা গাঁড়তে হইলে শাসন বিভাগকে শান্তশালণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। 
নেপোঁলয়ন ছিলেন সেই ব্যন্তি যিনি শাসন বিভাগের কতণ হিসাবে ফান্সকে 
নূতনভাবে গড়িতে পারিবেন। এই সংবিধানে গণতাল্লিক 'নিবশচন নখাত স্বাকৃত 

হইলেও নেপোলিয়নের অধশনে শাসন বিভাগকে অনিয়ন্মিত ক্ষমতা দেওয়া হয় । 
নির্বাচিত আইনসভাকে শান্তহশন করিয়া 1.০: বা গণতল্লের আদশ'কে একাঁট 

১০109516100000890, 7. 9৪, 



নেপোলিয়নের সংস্কার £ কনসুলেটের শাসন £ ফরাসণী বিপ্লবের ফলাফল ৮৭ 

মুখের কথায় পরণত করা হয়। কনসূলেট প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়নীয় স্বৈরতন্ের পথ 
প্রদ্তুত করে। এই কারণে বলা হয় যে, “নেপোলয়ন 'বপ্লবকে তাহার দ্বৈরতল্দের 
রথের চাকা টানিবার কাজে লাগান” ( 81001501) 1181095590. 016 1২6৬০170102 

€0 0০ 01181106 01 ৪8060০0180৮ )। 

কনস:লেটের সংাবধানে তিনজন কনসাল থাকিবার ব্যবঙ্ছা হয়। এই কনসালেরা 
আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য মনোনীত হন। (২) সধাবধানে প্রথম কনসাল হিসাবে 
রি নেপোলিয়নের নাম উল্লেখ করা হয়।৯ অপর দুই কনসাল হিসাবে 
সে সংবিধানঃ সহযোগণ হিসাবে নিষ্ন্ত হন। প্রথম কনসাল শাসন [বভাগ্ের 

সঙ্কল ক্ষমতায় আধকারী হন। (৩) প্রথম কনসাল সেনাদল ও 
বৈদেশিক নীতির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব পান। (৪) 'তাঁন কাউীন্সল অফ স্টেটের মাধ্যমে 
পরোক্ষভাবে আইন রচনায় হপ্তক্ষেপ কাক্নতে পাঁরিতেন ॥ প্রথম কনসাল তাঁহার কাজের 
জন্য আইনসভার নিকট দায়ঃ ছিলেন না। তাঁহার ক্ষমতার উপর কোন সাংাবধানিক 
নয়ন্ণ ছিল না। (৪ আইনসভাকে টি কক্ষে ভাগ কারবার ফলে ইহার ক্ষমতা 
কমিরা যায়। এই ৪টি কক্ষ ছিল সেনেট; কাউন্সিল অফ স্টেট; ট্রিবিউনেট ও 
লোজসঙ্গেটিভ বাঁড। (৬) আইনসভার সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও মনোনয়ন 
দই প্রকার ব্যবস্থা রাখা হয়। সেনেট ও কাউন্সিলের সদস্যরা প্রথম কনসাল ছারা 
মনোনপত হইত । ট্রিবিউনেট ও লোঁজসলোটভ বডির সদসারা নিব্ণচিত হইবার পর, 
সেনেট কর্তৃক নিষনস্ত হইত। (৭) আইন রচনার প্রাক্রিযনাকে এই ৪ট কক্ষের মধ্যে 
ভাগ কঁরয়া দেওয়া হয়। কাডীণ্সিল অফ ফ্টেট আইনের প্রস্তাব রচনা করিত। 
্রীবউনেট সেই প্রস্তাবের বিস্তৃত আলোচনা কাঁরত, কিন্তু ভোট দিতে পারিত না। 
লোজসলেটিভ বাড এই প্রন্তাব ভোটের দ্বারা গ্রহণ করিত, কিন্তু তাহারা এই 
প্রভাবের ভাল মন আলোচনা কাঁরতে পাঁরিত না। আইন পাশ হইবার পর সেনেট 
সেই আইনের সাধাবধানিক যৌন্তকতা বিচার করিয়া চংড়ান্ত অনহমোদন দান বা নাকচ 

(করিতে পারিত। 
আইন রচনার প্রীক্রিয়াকে এইভাবে ভাগ কাঁরয়া আইনসভাকে দুর্বল করিয়া ফেলা 

হয়। প্রথম কনসাল কাউীম্সল ও সিনেটের মনোনণত সদস্যদের সাহায্যে আইনসভাকে 
[নয়ন্ুণ করিতে সক্ষম হন। আইনসভার আইন রচনার সাবভৌম 

রা আধকার হরণ করা হয়। কনসুলেটের সংবধানের দ্বারা ফরাসদ 
সমালোচন। বপ্রবের 1৮০15 বা স্বাধীনতার আদর্শ লোপ পায়। 

নেপোলিয়ন এইঁদক হইতে বিপ্লবের গণতান্রিক আদর্শকে ধ্বংস 
করেন। পরবতাঁকালে নেপোলিয়ন নিজেই বলেন যে, “[ ৫950:০550 01৩ [২৩৬০ 
10000” অর্থাৎ আমিই বিপ্লব ধ্বংস কারয়াছিলাম। যাদও কনসুলেট ছিল একটি 
প্রজাতন্ত্র ; কিন্তু এই প্রজাতন্ত্র ছিল অন্তঃসার-শন্য। কারণ ইহাতে প্রজার দ্বারা 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন ক্ষমতা ছিল না। ইহা 'ছিল প্রাচীন রোমান সম্রাট 

১, ্. 078001--)350 21902, 



৮৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

জুলিয়াস সিজারের একনায়কতন্যের ন্যায় একাঁট ছদ্ম রাজতন্প (4 08581790 07] & 
1909121 2515 )। ফরাস? এীতহাসিক কোবানের মতে, “কনসহলেটের শাসন যন্তের 
হান ওবান্প ছিলেন প্রথম কনসাল ।”১ যাহা হউক কনসূলেটের সংাবধান সম্পকে 
জনমত যাচাই কারবার জন্য নেপোিয়ন ইহাকে গণভোটে দেন। প্রায় তিন 'মাঁলয়ান 
ভোট ইহার স্বপক্ষে ও ১৫৬২ ভোট বিপক্ষে পড়ে। 

কুনহালল্গসাোপে নেগপোতিনম্্রনেল্প স্পাভন্ন হস্ষা (1৪ 
চ২০107089 91)098 181)01600 )£ নেপোলিয়ন প্রথম কনসাল পদে আঁধাচ্চত 

হইয়া শাসন, অর্থনোতক ও সামা্রক সংস্কারের কাজে হাত দেন (শাসন সংস্কারের 
কথা উপরে বলা হইয়াছে )। (১) বিধান সভার শাসনকালে 

কে্রীকরণ নীতি  বিবেন্দ্রীকরণ নীতির ব্যাপকতার ফলে ফ্রান্সের বেন্দ্ুধর সরকার 
দুর্বল হইয়া পড়ে। নেপোলিয়ন প্রথম কঈসাল পদে বাঁসয়া প্ঢ় হাতে কেন্দ্রীকরণের 
কাজে হাত দেন। কনসুলেটের সংবিধানে প্রথম ঝনসাল সর্বময় ক্ষমতার অধিকার? 
হন। (২) তিনি আইন করেন বে, প্রদেশের ও জেলার শাসনকতণকে আর 'নর্বচনের 
মাধ্যমে নিয়োগ করা হইবে না। তাহারা প্রথম কনসাল ছারা মনোনধত ও নিযুক্ত 
হইবে। ইহায় ফলে তাহারা প্রথম কনসালকে আনহগত্য জানাইতে বাধ্য হয়। 
(৩) সকল শ্রেণীর সরকারী কমণচারণ, বিচারক প্রভৃতিকে প্রথম কনসাল ছারা নিষন্ত 
কারবার ব্যবচ্থা হয়। (৪) 'নিবণচনের মাধ্যমে সরকারণ নিয়োগ প্রথা রদ করা হয়। 

(৫) প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা 'প্রফেন্টগণকে দূড্ুভাবে কোড নেপোলিয়ন বা 
নেপোলিয়নের আইনাবলী কাষকরণশী কারতে নিদেশ দেওয়া হয়। (৬) বিপ্লবের 
যুগের ৮৩টি ডিপাট'মেণ্ট বা প্রদেশ বহাল রাখা হয়॥ ইহার উপর 'প্রফেন্ট নিয়োগ 
করা হয়। প্রতি জেলায় নিষয্ত হয় উপশ্প্রিফেন্ট ! এই ব্যবস্থার ফলে প্রদেশ ও জেলা 
শাসনের উপর কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ দঢুভাবে স্থাপিত হয় । 

ষোড়শ লুইয়ের আমল হইতে ফ্রান্সের অর্থবাবঙ্গা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। 
নেপোলিয়ন জানিতেন যে, দংঢ অর্থব্যবন্থা হইল সরকারের প্রশাসন যন্যের প্রাণশান্ত । 

তান ফ্রান্সের ভাঁঙ্গয়া যাওয়া অথ: ব্যবদ্থাকে গাঁড়বার কাজে 
অর্থ নৈতিক ও রাজস্ব- বনি সকার হাত দেন। (১) নেপোলিয়ন সরকারী দস্তরগহলিতে ব্যয় 

সত্তকোচের দৃঢ় নিদে'শ দেন । তিনি স্বয়ং সরকারগ বাজেট পরীক্ষা 
কারয়া বাভন্ন খাতে বায়ের হার শ্থির করিয়া দেন। (২ তিনি অর্থ দপ্তরকে দুইভাগ 
করিয়া রাজচ্ব দপ্তর ও অডিট দপ্তর গঠন করেন | অডিট বিভাগ সরকারণ বায়ের হিসাব 
পৃঙ্খানহপুঙ্খভাবে পরণক্ষা কারত।২ নেপোঁলয়ন আডট রিপোর্টগ্রল পাঠ কারতেন। 
যে সকল দপ্তরের ব্যয় সম্পকে" রিপোর্টে সমালোচনা থাকিত, তিনি সেই দপ্তরকে লতক 
করিয়া দিতেন। (৩) নেপোলিয়ন ফরাসখ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন যে, সরকারকে 
কর আদায় দেওয়া প্রাত নাগারকের কর্তব্য । তিনি নিয্ামিতভাবে কর আদায়ের 

১০০০১৪০--71৪601 ০1 মাক)6৪, ০, 01,216, 

২, ভ, 910101)--850019020, ০, 9241, 
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ব্যবস্থা করেন। তান সকল প্রকার বাড়তি কর রহিত করিয়া কয়েকটি 'নারর্ট কর 

আদায়ের নিয়ম করেন ॥ (৪) তিনি আয়কর বাবদ ৬১০ মালয়ন ফা আদায়ের ব্যবস্থা 
করেন। এছাড়া ভুমিক্লাজস্ব প্রভীত অন্যান্য করও আদায় করা হইত। তান প্রত্যক্ষ 
করের বদলে পরোক্ষ করের দিকে বেশী আগ্রহ দেখান। নিয়মিত কর আদায়ের ফলে 
এবং ব্যয় সংক্ষেপের ফলে সরকারের অর্থ সঙ্কট দূর হয়। (6) নেপোলিয়ন নিয়ম 
করেন যে, প্রাদেশিক সভাগলি জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারবে 
লা। কেন্দ্রীয় সরকারের কম'চারীরা সরাসার কর আদায় কারবে। (৬) নেপোঁলয়ন 
১৮০০ গ্রীণঃ ব্যাওক অফ ফ্লান্স স্থাপন করেন ॥। ৩০ গমিয়ন ফ্রা মল্ধন লইয়া এই ব্যাঙ্ক 

সছাপন করা হয়। এই ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা ৬% হারে অথ“ ঝণদানের ব্যবস্থা করা হয়। 
এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে মুদ্রা ব্যবহ্থার সংগঠন এবং ব্যবসায়-বাঁণজ্োর উন্নয়ন করা সম্ভব 
হয়। (৭) নেপোলিয়নের অর্থ সংস্কারের ফলে ফ্রান্সে কষ ও শজ্পের উন্নাত ঘটে। 

শিপ উৎপাদন ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয় । জিনিষপন্রের দাম কমার ফলে লোকের 
স্বাস্ত ফিরিয়া আসে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে নিজ নামে স্বণ মন্দ্রার প্রবর্তন করেন। 

টক একস:চেঞ্জ স্থাপন কাঁরয়া ফ।টকা ব্যবচ্ছাকে নিয়ন্ণ বরা হয়। 
নেপোলিয়নের অন্যতম 'বখ্যাত সংস্কার 'ছিল ফ্রান্সের আইন সংস্কার অথবা কোড 

নেপোলিয়নের প্রবতন ॥ বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বহু নূতন আইন পাশ হয়। আবাক্ 
বূরবো সরকারের অনেক পুরাতন আইনও বহাল 'ছিল। এছাড়া 
প্রতি প্রদেশে স্থানীয় আইন ছিল । এই সকল আইনগ্ালর মধ্যে 

বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল লা। নেপোলিয়ন স্থির করেন যে, বিপ্লবের অন্যতম মূল আদশ' 
“সাম্য” বা 208110-কে স্বীকার কারয়া ফ্রান্সে নূতন সমাজ গঠনের জনা আইন- 
গুলিকে স্কলন ও পাঁরমাজ'না করা দরকার । এই উদ্দেশ্যে তিন আইনজ্ঞ ব্যন্তিদের 
লইয়া একি কাঁমাটি গঠন করেন। এই কাঁমাঁটর 'বিশিম্ট সদস্য ছিলেন ট্রনসেট 

(1190156) নামে আইনাবদ-। নেপোলিয্নন এই কাঁমাটর সপারিশক্রমে ফ্রান্সে 
যে নূতন আইনাবলী চাল: কয়েন তাহার নাম 'ছিল কোড নেপোঁলিয়ন (০০৫০ 
ব৪1201600 )। 

কোড নেপোলিয়নের নাট অংশ ছিল থা, দেওয়ানী কোড; ফৌজদার? কোড এবং 
বাণিজ্যক কোড । নেপোলিয়নের আইনগযাঁল. সরল এবং স্পন্ট ভাষায় রাঁচত হয়। 

দেওয়ানী আইনগ্বালতে (১) আইনের চক্ষে সকল ব্যান্তর সমান 
আধকার হ্থাঁপত হয় । (২) সামাজিক সাম্য চ্ছাঁপত হয়। কোন 

ব্যান্ত বা পারবারের বিশেষ আঁধকার বিলোপ কয়া হয় । (৩) বংশ কৌলন্য বাকাণন 
কোলন্য বাদ দিয়া যোগ্যতার [ভাপ্ততে যে কোন নাগাঁরককে চাকুরী পাইবার অধিকার 
দেওয়া হইবে ( 0815৩ 0060 0 (21509 )। (8) পৈল্লিক সম্পান্ততে সবল সন্তানের 
সমান আধকার দান করা হয়। (6) বিপ্রবের ফলে সামন্ততল্প লোপ কারয়া যে নতন 
ভূমি বন্দোবন্ত করা হয়, আইনে তাহাকে স্বকাত দেওয়া হয়। ইহার ফলে কৃষক ও 
মধ্যবিস্ত যাহারা বিপ্লবের আমলে ভূমি লাভ কারযাছিল তাহারা নেপোলিয়নের প্রাত 

আইন বিধি রচন। 

কোড নেপোজিয়ন 



৯০ ইওরে।পের ইতিহাসের রূপরেখা 

কৃতজ্ঞ থাকে ।৯ ভূমিদাস প্রথা, কভি? টাইদ, ম্যানর প্রথা প্রভৃতি সকল: অন্যায় ব্যবস্থার 
ভাবসান ঘটান হয়। মোট কথা বিপ্রবের সময় বৈষম্যমূলক আঁধকার লোপ করিয়া যে 
সকল আইন করা হয়, তাহা নেপোঁলয়ন বহাল রাখেন । (৬) কোড নেপোঙ্গয়নের 
সম্পাত্তর আঁধকার স্বীকৃত হয় । (৭) বিপ্রবের ষূগে পারিবারিক বন্ধন 'শাথিল হইয়া 
যায় । সন্তান ও স্ত্রীর উপর তার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব বিনষ্ট হয়। কোড নেপোলয়ন 
দ্বারা পুনরায় পরিবারে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনা হয়। (৮) র়েজোণ্ট্রি বিবাহ এবং 
বিবাহ বিচ্ছেদ বৈধ বাঁলয়া ঘোষিত হয়। (৯) সন্তানদের ভরণপোষণ পিতার বৈধ 
দায়িত্ব বালয়া ঘোষিত হয় । (৯০) বিচার ব্যবস্থার সংগঠন কারয়া জনুপ্সি প্রথা চাল: 
করাহয়। (১১) রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ অপরাধশ না ভাবিয়া স্বতন্ম 
মর্ধাদা দেওয়া হয়। (১২) প্রাকৃতিক আইন (৪8191 [৪%/) এবং রোমান আইনের 
€ 7২00291) 7.2৬ ) সমন্বয় কারয়। কোড নেপোলিয়ন রচনা করার ফলে ইওরাপের 

অনেক দেশে এই আইন গৃহীত হয় । ফলে কোভ নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সামা ছাড়াইয়া 
ইওরোপে স্বীকৃতি পায়। বেলাজয়াম ও লাক্সেমবার্গে এই আইন এখনও প্রচলিত 
আছে ।২ 

নেপোলিরন ফ্রান্দে জাতীয় শিক্ষার সংস্কার করেন। শিক্ষা সংগঠনের ক্ষেত্রেও 
তাহার লক্ষ্য ছিল রাম্টের প্রাত আনুগতা সম্পন্ন সুনাগরিক সৃস্টি করা । অবশ্য এক্ষেত্রে 

ল্লাছট্র বাঁলতে নেপোলিয়নকেই বুঝাইত। শিক্ষকদের কর্তব্য ছিল 
শিক্ষানংযাঃ ছারদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যে দণক্ষা দেওয়া। ক'দরসেত 
(00100091560 নামে শিক্ষাবিদ জাতীয় শিক্ষার যে কাঠামো নির্মাণ করেন নেপোিয়ন 
তাহার উপর ভিত্তি কারয়া শিক্ষা সংগঠন করেন । প্রতি কমিউনে 'প্রফেন্ট বা 

স্বাবাপ্রফেন্টের অধীনে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার চেষ্টা করা হয় ॥ 

মাধামিক বা গ্রামার বিদ্যালয়ে ভাষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি 'শক্ষার নিয়ম করা হয়। শহরে 

কয়েকটি আদশ* সরকারী বিদ্যালয় বা লাইন (15০০০) চ্ছাপন করা হয়। মাধ্যমিক 
[বিদ্যালয়ের পরণক্ষায় উত্তণ হইলে বিশ্বাবদ্যালয় স্তরে শিক্ষা লাভ করার ব্যবচ্ছা কর? 
হয় । মাধ্যমিক 'িদ্যালয়গলর পাঠাসূচন বিশ্বাবদ্যালয়ের কঠোর 'নিয়ন্্রণে আনা হয় । 
রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠাস্চইীকে ঢালিয়া সাজান হয়। যাহাতে ছারদের মনে 
কনসূলেট সম্পর্কে বিতর্ক ও স্বাধীন চিন্তা না দেখা দেয়? এজন্য এই দুইটি বিষয়কে 
সতকতার সাঁহত পড়ান হুইত। হীঁঞজানয়ারিং, কারিগরী, সামারকাঁবদ্যা ও চিকিৎপাবদ্যা 
শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ॥ শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় বা নর্মযাল স্কুল 
সাপন করা হয়। নেপোলিয়নের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তার চ্ছান ছিল না। 
সংবাদপত্র, বিশববিদ্যালল্ন প্রভৃতি প্রাতষ্ঠানকে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয় । তবে তান 
ক্যা্থীলক গ্জার কবল হইতে শিক্ষাকে রক্ষা করেন । তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার 
ব্যবস্থা করেন । 

শি সস 

১৩ 10, 7000008022---7, 88, 

ই, 10060৮ 02০010--2, 945. 
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নেপোলয়ন রাষ্ট্রের সেবা ও অন্যান্য যোগ্যতার পুরস্কারের জন্য লিজিয়ন অফ 
অনার (1.98101) ০1 17020) নামে একপ্রকার উপাধির প্রবর্তন করেন। তিনি 

ফ্রান্সে বহু রাস্তাঘাট ও পূল 'নর্মাণ করেন । ২২৯টি সামারক 
জনহিতকরকাল রাস্তা ও ইতালশর সাঁহত যোগাযোগের জন্য আজ্পস পর্বতের 
গিরিপথ দিয়া দুইটি রাস্তা তাঁহার আমলে নামত হয়। লুভর (1.০৬:০) যাদঘরকে 
নেপোলয়ন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যাদুঘরে পারণত করেন। ফ্রান্সে বহ্ উদ্যান, প্রাসাদ নিমিতি 
হয় ॥ সমগ্র ফান্স কমণমুখর হইয়া পড়ে। 

নেপোলিয়নের অন্যতম বিখ্যাত সংস্কার ছিল ধম“ বষয়ক সংস্কার । ইহার নাম 

ছিল কনকড্াট (001০0109€) বা মীমাংসা নীত। 'বপ্রবণ আমলে সিভিল 
_.. কনন্টিটিউশন অফ ক্লাজ (01511 00290709000 01 01978 ) 

(১৭৯১) ছারা গবর্জীর জাতীয়করণ করিয়া পোপের ক্ষমতা সমহলে 

লোপ করা হইয়াছিল (আগে পঃ৪৬ দেখ )। পোপ এই ব্যবন্থা 
মানিয়া না লইবার ফলে বিপ্রবী ফ্রান্সের সাহত তাহার স্থায়ী বিরোধ চলে ॥ নেপোলিয়ন 
বিপ্লব" ফ্রান্সের জাতীয় গীর্জার নীতির সহিত পোপের দাবণর সামঞ্জস্য করিয়া মীমাংসা 
(0092০0109) রচনা করেন। ১৮০১ ঘ্রাঃ এই কনকডণাট বা ম*মাংসা দ্বারা স্থির 
হয় ষে, ফরাসী গণজণর যাজকেরা রাণ্ট্র দ্বারা িষুস্ত হইবার পর পোপ এই নিয়োগ 
অনুমোদন করবেন] যাজকেরা রাষ্ট্রের নিকট বেতন পাইবে । গার সম্পান্ত যাহা 
বিপ্লবী আমলে বাজেয়াপ্ত হয় তাহা পোপ স্বকার করিয়া নেন। ফ্লান্সে ক্যাথলিক 
ধর্ম বজায় থাকিবে, ?কন্তু তাহা রাষ্ট্রের 'নয়ন্তরণে থাকবে । এইভাবে তিনি গ্যালিক্যান 
মতবাদের সাহত ভ্যাটিক্যান মতবাদের সমন্বয় করেন । 

নেপোলিয়নের শাসন ও সামাজিক সংস্কারগুীলকে পরালোচনা করিয়া এীতিহাসিক 
ফিশার মন্তব্য করিয়াছেন কে “যাদও নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য দ্ছায়ণ হয় নাই, তাহার 
নার অসামারক সংক্কারগ,্ি গ্রানাইট প্রস্তরের 'ভীন্তর উপর হ্ছায়ণভাবে 
ভি নামত হয়” (16 015 ০9200809505 0? 190016010 ড/৩:০ 
এবং বৈশিষ্ট্য 01010210819], 1015 01৮51191) 01 1) 1719005 55 68116 

02. 8:910106 )1৯ নেপোলিয়নের এই সংস্কারগযল কেবল 

মাত্র ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন ঘটার নাই, সমগ্র ইওরোপে তাহা নূতন সগাজ ব্যবচ্থার 
সূচনা করে। এাতহাসক রেভডাওয়ের (চ২5৫৭৪5%৪% ) মতে, “যেখানেই নেপোিয়নের 

সেনাদল যায়, সেখানে আর প্বাবচ্ছা 'ফারয়্া আসে নাই” (ড09166%৩£ 0)5 
ব9০1501010 81770 0 (31085 অ৩০ 0০0% 01৩ 52100 88210 ))২ তিনি 

ফ্রান্সে শৃত্খলার সাঁহত স্বাধীনতা ও সাম্যের সমন্বয় সাধন করেন । ফাদ্সের প্রজাতন্ম 
সন্মাসের রাজদ্ধের আমলে যে সংহার মরর্তি ধরয়াছল, লেপোলিয়ন সেই শত্বনাশঃ 

অরাজকতা ও স্বৈরাচারকে শংঙ্খলায় বাঁধিয়া ফেলেন। তাঁহার শাসনে ফ্রান্সে গ্বাস্ত ও. 

টি ' ভ্া181)67--5 856, 

২ 16680 %5--4 17198085 01 2507009. ড০1, ছা], 

কনকর্ডযাট ব! ধর্ম 
সংস্কার 



৯২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

রাজনৈতিক শান্তি ফিরিয়া আসে। বহু উন্নয়নমূলক কাজ হয়। ডোঁভড টমসনের 
মতে, “বোনাপার্ট ভ্রান্সকে শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিক্লা শান্তি স্থাপন করেন” (8০298115 
15010011090 77121106 2110 6512101151)60 01061 )1১ 

কেহ কেহ নেপোলিয়নকে পাবপ্লবের সন্তান” (0110 ০£ 7২5৬০106109 ) বলেন । 

ফরাসী বিপ্লবের দুই প্রধান আদুর্শ স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে তান স্বাধননতা বা 
দির গণতল্পকে ধংস করেন । কনসুলেটের সংবিধান দ্বারা তিনি প্রথম 
হইতে বিছুতি কনসালর-পে প্রকৃতপক্ষে একনায়কতম্্র ভ্বাপন করেন । কনসুলেটের 

অধীনে গণভন্মকে একাঁটি মুখোশ হিসাবে রক্ষা করা হয়॥ 
আইনসভাকে সার্বভোম ক্ষমতা হইতে বাত করা হয়। নেপোিয়ন সরকার কমচারণ 
নিয়োগের ক্ষেত্রে 'নর্বাচন প্রথার পরিবর্তে মনোনয়ন প্রথা প্রবতন করেন । তিন 

প্রাদেশিক সভাগ্লির ক্ষমতা লোপ করেন । প্রদেশ ও জেলার শাসনকতণদের নিবাচনের 
বারা 'নিষযন্তির বদলে তান নিয়োগ প্রথা চালু কয়েন (আগে পঃ ৮৮ দেখ )। ব্যান্ত 
স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা লংগ্ত হয়। তিনি সরকারের ক্ষমতা 'বিকেন্দ্রীকরণ 
করার বদলে সকল ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করেন । এই কারণে তাঁহাকে এবপ্পবের 

ধবংসকার” বা প্রাতক্রিয়াশশল বলা যায়। নেপোঁলিয়ন স্বয়ং ইহা উপলাব্ধ করিয়া 
বলেন যে,“ ৫46517095০0 €1)০ ২০৮০1061017,” আমিই বিপ্লব ধ্বংস কারিয়াছিলাম |” 

অপর দিকে তাঁহার সাংগঠাঁনক সংস্কারগুলি বিপ্লবের অপর আদর সাম্যের (8591109) 
উপর প্রাতিষ্ঠিত 'ছিল। তিনি বিপ্লবের যুগের ভূমি সংস্কার রক্ষা করেন । বৈষম্যমূলক 
ব্যবস্থা ও বিশেষ আধকার লোপ করেন । (0581667 ০07১9] 1০ (5150 বা যোগ্যতাকেই 
একমাত্র স্বীকাত 'দয়া [তিনি সাম্যকে চ্ছাপন করেন । ফলে যাহাদের.বংশ কৌলন্য, কাণ্চন 
(কোঁলিন্য ছিল না এমন বহু লোক 'বাভন্ন উচ্চ পদে যোগ 'দিয়া তাহাদের সোগাতার 
প্রমাণ দিতে সক্ষম হয় ।॥ তান 'িবজেই সাধারণ পাঁরবারের সন্তান হইলেও বিপ্লবের ফলেই 
নেতৃত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পান । তিনি কোড নেপোলিয়নের মাধ্যমে লাম্যকে আইনগত 
স্বীকাতি দেন। পিতার সম্পত্তিতে সকল সন্তানের আঁধকার দেওয়া হয় । ধম" নিরপেক্ষতা 
নগাতি চালু রাখা হয়। আইনের চক্ষে সকলের সমান আঁধকার স্বীকার করা হয়। 

এইভাবে নেপো'লিয়ন যে সংস্কার প্রবর্তন করেন ইহার ফলে ফরাসণ কৃষক ও বৃজেীয়া 
শ্রেণী বিশেষভাবে উপকৃত হয় । এই দিক হইতে তাঁহাকে “ন61 210 6৯:০০ ০1 

(19৩ [২০৮০1061011 বা শীবপ্রবের উত্তরাধকার+* এবং ইহার নিবাহক বলা যায় । 

ন্েপোলিম্্রন শু ফলল্পানী হিল আদম্প ( ত8)91901 ৪0 
7০ 10685 01 1006 [751101) 65 0]211600) ৪ নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের 

সন্তান। নেপোলিয়নের জন্ম কোন ফরাসী আভঙজাত পরিবারে হয় নাই। কার্সকার 
নেপোলিয়নের সহিত এক মধ্যবিত পাঁরবারের সন্তানের পক্ষে ফ্রান্সের সম্রাট পদে আরোহণ 
বিপ্লবের সম্পর্ক করা সাধারণ অবস্থায় আদপেই সম্ভব ছিল না। কারণ রাজতন্্ ছিল 
বংশানক্রামক। নেপোলিয়ন 'নজেই বলেন যে, “আমি ফ্লাম্সের রাজম.কুটকে মাটিতে 

১, 00১ 0129030900--7, 99, 
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পাঁড়য়া থাকতে দোখ। আমি তরবারর দ্বারা তাহা তুলয়া লই” (71০04 (৩ 
০:০0 0৫ 79006 15406 00; 0) 210011 ; 7 010160 1 00 ৮110 1719 

১৪০৫ )। যাঁদ বিপ্লবের তরঙ্গ পুরাতনতণ্পরকে না ভায়া দিত, তবে সাধারণ পারবারের 

এই সন্তানের পক্ষে কোনাঁদন ফ্রান্সের শাসক পদ লাভ করা সম্ভব হইত না। 
যেহেতু বিপ্লব তাঁহাকে ক্ষমতা লাভের সুযোগ করিয়া দেয়, সেহেতু বিপ্লব সম্পকে? 

নেপোলিয়নের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল তাহা বিশ্লেষণ করা দরকার । সেন্ট হেলেনা দ্বীপে 
নিবাসনে বাঁসয়া নেপো লিয়ন যে আত্ুজীবঝনী রচনা করেন, 
তাহাকে নেপোলিয়নের লিজেন্ড ( খৈ৪09০1591710 16504 ) বা 

উপাখ্যান বলা হয়। এই গ্রন্থে তান দুইটি পরস্পর-বিরোধা উদ্তি করেন যাহা বিশ্ষে 

উল্লেখ্য । তিনি বলেন যে, “আমিই বিপ্লব” (1 22 016 7২৩৮০180917) ; আবার তান 
বলেন যে, “আমিই বিপ্লবকে ধবংল করিয়াছি” (1 ৫6১০০%৩৫ 0116 7২০৮0186107 )। 

নেপোলিয়নের উপরোস্ত দুই!ট উত্তি পরস্পর-বিরোধশ মনে হইলেও এক অর্থে সত । 
নেপোলিয়নের উন্তির তাংপ্ উপলান্ধ করিতে হইলে সর্বপ্রথম বিপ্লবের মূল আদর্শ কি 

ছিল তাহার আলোচনা প্রয়োজন । (১) সবসাধারণের ভোটের 
1ভান্ততে প্রক্জাতন্মের আদর্শ ছিল বিপ্লবের অন্যতম শ্রেঠঠ ফল। 

ইহাকেই বলা হয় 719০9 বা স্বাধীনতা বা গণতন্। (২) ব্যাস্ত স্বাধধনতা, মত 

প্রকাশের স্বাধশনতা প্রভৃতিও ছল লিবা বা “স্বাধীনতা” আদর্শের অঙ্গ । (৩) স্বৈর- 
তন্মকে লোপ করিবার জন্য বিপ্লবের আমলে সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। 
প্রাদেশিক সভা, নগর কামউন্গীলর ক্ষমতা বাড়ান হয়। স্থানীয় শ।সনকতণদের 
[নর্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের ফলে তাহাদের উপর স্থানীয় জনগণের নিয়ন্বণ স্থাপিত হয়! 

(৪) দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য 7,৪% ০1185177010 দ্বারা [জানিষপত্রের সর্বোচ্চ 
মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয়। [৪৬ ০৫ 1017017100) দ্বারা মজুরশীর সবণানয় পারমাণ 
স্থর কারয়া দেওয়া হয়। দরিদ্র ব্যান্তরা নির্ঘণ্ট হারে মঞ্জুর পাইবার সুযোগ পায় ॥ 

(৫) বিপ্লবের ফলে সামন্ত প্রথার 'বিলোপ হয়। সামন্তশ্রেণীর বিশেষ আঁধকার লোপ' 
করিয়া সামাজিক সাম্য স্থাপন করা হয়। সামন্তদের ভুমিগ্ীল কৃষকদের মধ্য পুনর্বপ্টন 
করা হয়। গ্ীর্জার সম্পান্তও জাতীয়করণ করা হয়। যাজবদের সরকারণ কর্মচাক্সীর 
ন্যায় বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। (৬) আইনের নিকট সকল নাগাঁরকের সমান 
আধকার চ্ছাপিত হয় । মোট কথা বিপ্লবে স্বাধীনতা বা লিবাটি (149৩1 ) বা 
গণভগ্্র এবং সাম্য বা 290811 দুই প্রধান আদর্শ হিসাবে গৃহগত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 

নেপোলিয়ন তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় এই আদশ'গুলিকে কিরপ ভাবে গ্রহণ করেন 
তাহা বিচার করিলে বিপ্রবের প্রাতি তাহার আনুগত্য বুঝা যাইবে। 

বিপ্লবের মূল আদর্শ (১) লিঃ ট ৃ 
ও রোদিরনের ১) নেপোলিয়ন কনসূলেট নামে যে পধাবধান স্থাপন করেন 

শ্বৈরান্ত্রিক নীতি তাহার দ্বারা সর্বসাধারণের প্রত্/ক্ষ ভোটে আইন সভা গঠন রদ 
করা হয়। তান কনসুলেট দ্বারা স্বৈরশার্সন স্থাপন করেন। 

প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোিয়ন সর্বময় ক্ষমতার আঁধকাম্নী হন। নামে মানত 

নেপোলয়নের মন্তবা 

বিপ্লবের মূল আদর্শ 



58৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

প্রজ্জাতন্ন রাঁথয়া কার্ধতঃ তান স্বৈরতন্ চ্ছাপন করেন (বিশদ বিবরণ পঃ ৮৬ দেখ)। 

(২) নেপোলিয়ন তাঁহার স্বৈর ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য প্রাদেশিক সভাগুলির ক্ষমত। 
হাস করেন। প্রাদোশক কম'চারাদের [তানি নিয়োগ কারিয়া তাহাদের নিয়ল্লণে আনেন। 
নেপোিয়নের আতকোন্রুকতার ফলে স্বৈরাচার বাদ্ধ পায়। বিপ্লবের আদর্শ বনজ্ট 
হয়॥ (৩) নেপোলিয়ন কনসহলেটের সংাঁবধানে সন্তুষ্ট না হইয়া, ১৪০২ প্রাঃ প্রথম 
ক্কনসালের পদকে যাবজ্জীবন কনসালের পদে রূপান্তরিত করেন। ১৮০৪ শ্াঁঃ 
কনপুলেটের সংবধান লোপ করিয়া তানি প্রথম সম্রাট পদ গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা 
প্রজজাতম্ম্ের যে মুখোসটুক্তু ছিল তাহাও খ-লিয়া পড়ে । নেপোলিয়নের অধীনে নগ্ন 
দ্বৈরতন্ধর স্থাঁপত হয় ।॥ ম্যালফ্লেড কোবানের মতে, নেপোলিয়ন তাহার স্বৈরতন্ন্রকে 
ঢাকা দেওয়ার জন্য মুখোস হিসাবে আইনসভা ও নির্বাচনকে ব্যবহার কয়েন।৯ আসলে 

[তাঁন ফরাসী 'বপ্রবের আদশ' 14৮০1 বা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে ধংস করেন। 

নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্রবের অন্যতম আদর্শ সাম্য (89991105 )-কে গ্রহণ করেন । 

তান বলেন যে, “ফরালী জাতি স্বাধীনতা বা গণতন্ম চায় না; তাহারা সাম্য চায়” 
| (৮/112 07517980101) 21109 15 10106 11091 ৮ 

9৮৮ পু 7009110 )। তিনি বিভিন্ন আইন দ্বারা সাম্যনীতিকে চ্ছায়ত্ব 
দেন। (১) ১৭৯১--১৯৪ শ্রীঃ পযন্ত বিপ্লবী শাসনের হারা 

সামন্ত প্রথা; সামন্ত কর, হ্থানগয় শুঙক প্রভীতি বিশেষ আধকার লোপ করা হয়। 

নেপোলয়ন এই 'বপ্রবী আদেশগহীল বহাল রাখেন। (২) বিপ্লবের যুগের ভূমি 
ব্যবচ্ছাকেও তান স্বীকীত দেন। (৩) বিপ্লবের আমলে ধনী দাঁরদ্রু নাব'শেষে 

ঘোগ্যতার [ভীন্ততে চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ (08159101360 0 19127) যে 

[নিয়ম হইয়াছিল তান তাহাকে স্বাকাত দেন। (৪) তান সামাজিক পাম্য হ্থাপন 
ফরেন। (৪) কোড নেপোলিয়ন দ্বারা আইনের চক্ষে সকলের সমান আঁধকার হ্থাপন 

করেন। ধমণনরপেক্ষতার আদর্শকে রক্ষা করা হয় । (৬) €%77091৫81 ছারা তিনি 
গ্ীজখার সম্পাত্তর জাতীরকরণকে স্বীকৃতি দেন। সাম্য নীতি গ্রহণ করার ফলে 

তাহার দাবী “[ু 20. 015 [২০৮০1/৮০0” আংশকভাবে যুক্তিষূন্ত বলিয়া কেহ কেহ 
অনে করেন। 

নেপোলিয়ন বিপ্লবের স্বাধীনতা নগতিকে ত্যাগ কাঁরয়া স্বৈরতন্ত স্থাপন করার 
ফলে দিপ্লবের আদর্শের পতন ঘটে একথা বলা যায়। রুশোর আদশকে অনুসরণ 

করিয়া যে প্রজাতান্তিক আদর্শ বিপ্লবের সময় গাঁড়য়া উঠে, 

ইলা - নেপোলিয়ন তাহাকে ধ্বংস করেন। . কেহ কেহ মনে করেন যে, 
নেগোলিয়নের বুগ নেপোঁলিয়ন ছিলেন 'বপ্লবের সম্তান (০310 ০1 05 ২৫৮০. 
ফরাসী বিগবের 18099 )1 কারণ 'তাঁন বিপ্লবের অনাতম প্রধান নাতি স্বাম্যকে 

অবদাদের হচক গ্রহণ করেন। 'ফালপ গডেলার (71,111) 086৫6118 ) মতে, 
প্নেপোঁলিয়নের সাম্রাজ্যে বিপ্লব ব্যাহত না হইয়া বিস্তৃত হর” (1136 78709115 189 
রর 
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লি 

নেপোলিয়নের সংস্কার £ কনসূলেটেয় শাসন £ ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ৯৫ 

1101 21 11067100610], ১০৮ 211 65665060010 01006 [২০৬০10010 )1 কারণ 

তাহার সাম্রাজ্যে তাঁহার সংস্কারগহাল হ্থাপিত হয়। কিন্তু এই আঁভমত য:ন্তসম্মত 

মনে করা যায়না । নেপোঁলয়ন 1166 বা প্রজাতন্মের আদশ'কে ত্যাগ করেন। 
1তাঁন দারদ্রু সাধারণের স্বার্থে 18 01719217007 এবং 1:21 01711111210) এর 

পুনঃ প্রবর্তন করেন নাই । সুতরাং তান পুরাদস্তুর সাম্য প্রবর্তন করেন ইহাগড বলা 

যায় না। তান 'বপ্লবকে নিজ প্রয়োজনমত ব্যবহার করেন । আসলে তান যে 
সধ্যপন্থা নাত নেন তাহার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী উপকৃত হয়। নেপোলিয়মের 
অর্থনৈতিক সংস্কারগৃলি ছিল বুর্জোয়া স্বার্থের রক্ষক ॥ কিন্তু সমাজের দাঁরদ্রুতম 
লোকেরা তাঁহার সংস্কারের ফলে উপকৃত হয় নাই। এই কারণে তাঁহার শাসনে একটি 
ঈবাবরোধিতা (০০009100010) ছিল । 

লেফেভর, গুডউইন, জোয়ারেস, মাতিয়ে প্রভৃতি এরাতহাসিকেরা ভাইরেক্টরগর 
শাসনকালকেই বিপ্লবের শেষ পর্যায় বাঁলয়া ধারয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, 
নেপোলিয়নের স্বৈরতম্ভ্রের ফলে বিপ্লব ধৰংস হয় । নেপোলিয়নের সামাজ্যের মাধ্যমে 
ইওরোপে বিপ্লবের আদশ" ছড়ায় ইহা খুব সঠিক কথা নহে। কারণ তাঁহার সাম্রাজ্য 

ছিল শোষণ ও স্বৈরাচারের উপর চ্ছাঁপত ॥ ইহা ছিল বিপ্লবের 51909110105 বা মৈন্ 

যা সৌল্রাত্র নীতির পাঁরপম্থী। নেপোলিয়ন ইওরোপের জনগণকে রাজতন্রের শাসন 

হইতে মুস্ত কারয়া নিজ আঁধপ্রুত্যে আনেন। তাঁহার সাম্নাজোর মধ্যে একটি স্বাঁবরোধ 
ছিল। ডোঁভড টমসনের মতে, “নেপোগ্লয়নের সাম্রাজ্যের অন্তান্নাহত ও আত্মঘাতী 
স্বাবরোধ এই সামাজোর পতন আনে 1৮ লতরাং নেপোলিয়নকে প্রকৃতপক্ষে পবপ্রবের 
সম্ভান” (0011 ০1 76৬০1061011 ) বলা যায় না। 

আলে এক্ন্নাস্ক্ষতভ্ত্ স্থাপন্নে -েলপোলিলম্্রন্েল সাফল্যে 
গন (085999০011২ 81)01907)18 878006895 10 95629118111) 1718 010$5- 

$97:51010 070 [71896 ) £ বিপ্লবী ফ্রান্স সামা-মৈত্রী-্বাধীনতার আদর্শ ত্যাগ করিয়া 
,নেপোিয়নের স্বৈরতন্মের বেদীর নিকট কি কারণে নতজান; হইয়া যায় তাহা ইতিহাসের 

সন্ত্রাসের শাদনের  ছাঘ্রের শিক্ষণগয় । নেপোলিয়নের একনায়কতন্মের উৎপত্তির 

ভয়াবহতা এবং খার্স- একটি প্রধান কারণ ছিল বিপ্লব সম্পর্ক ফরাসী জাতির হতাশাবোধ। 

উরীর প্রতিক্রিয়া. বপ্রবের আশাবাদ, শেষ পর্যন্ত হতাশায় পারণত হইয়া 
সঈলতা £হতাশাবোধ নেপোিয়নের পদতলে পতিত হয়” (1£ 85 150০ 0186 [7806 
৮5 7২৩৮০1৪61০, 16 25 06510811 01721 16৫16 96 016 6৩ ০01 20009160201 

সম্মাসের রাজত্বের রক্তান্ত ও ভয়ংকরীরূপ সাধারণ ফরাসাীদের মনে বিপ্লব সংপকে” হতাশা 

জাগায় । রাইকারের (71061 ) মতে, লোকে ভাবিতে থাকে যে, “যাঁদ বিপ্লবের অথই 
হয়:অজন্র রস্তপাত তবে ইহা রাজতম্র অপেক্ষা ক্ষাতিকর।” সতরাং সন্ত্রাসের রাজত্বের 

বাড়াবাঁড়? বিপ্লবের আশাবাদকে বিনন্ট করে। দ্বিতীয়তঃ, সম্বাসের রাজত্বের পতনের পর 

১, 3968615, 93৮, ্ 
২ 8), [ি০28৪০,-, 94, 
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যে থার্নডোরীয় শাসন (পৃঃ ৬৬ দেখ ) আরম্ভ হয় তাহা ছিল এমনই প্রাতক্রিয়াপন্ধ' যে 
তাহা বিপ্লবের মূলগ্ালকে ধ্বংস করিয়া দেয়। জ্যাকোবিন দমনের নামে বৃজোণয়াশ্রেণণ 
ক্ষমতা দখল কারয়া এক প্রাতিক্রিন্নাশশীল ব)বন্থার পন্তন করে। মাদেলার মতে, “বিপ্লবের 
প্রকৃত সন্তানেরা দমিত হয় । সাঁকুলেধশ্রেণৰ রঙ্গমণ্ হইতে প্রস্থান করে ।” ইহার ফলে 
ডাইরেন্রীর শাসনকালে বুঙ্জেয়াশ্রেণণ পুনরায় ক্ষমতায় আসে । সাধারণ লোকে 
ডাইরেন্টুরীর শাসনে বিরন্ত অথবা উদাসীন হইয়া যায়। 

জনসাধারণের এই হত:শার মধ্যে নেপোলিয়ন হঙগমণ্ডে নূতন নায়ক [হসাবে 
আঁবভূর্তহন। লোকে মনে করেযে, এই প্রতিভাবান সেনাপতি ফ্রান্সে দ্রবামূলা, 

মুদাস্কীতি, রাজনৈতিক্ক আস্থরতার অবসান ঘটাইয়া শৃংখলা 
নেগোলিয়ন্র দারা [ফরাইয়া আনিতে সক্ষম হইবেন। কৃষক ও মধ্যবিত্ত-শ্রণ মনে করেন 
সামাজিক স্থিতিশীলত। রর 
লাভের বাদনা ধপ্লবের আমলে জামতে তাহারা ষে আঁধকার পান নেপোলিয়ন 

তাহা রক্ষা কারবেন। . নেপোলিয়ন গণস্মথনের সাহায্য তাঁহার 
একনায়কত্ব কায়েম করেন। 

ফান্সের সহিত ইওরোপের রাজশান্তগযীলর ষে বৈদেশিক যুগ্ধ চাঁলিতেছিল, সেই যুদ্ধে 
নেপোলিয়ন ষে অসাধারণ সাফল্য দেখান তাহা জাতিকে মোহিত করে। ডাইরেনরগণ 

অপেক্ষা নেপোলিয়নের জনাপ্রয়তা অনেক বেশী হয় ॥ নেপোলিয়নই 
ক ফ্লান্সেয় একমান্ ভ্রাণকতণ ইহা অনেকে ভাবিতে থাকে । বৈদেশিক 

যুদ্ধে তিনি যে পারদাঁশতা দেখান, আভ্যন্তরীন শাসন সংগঠনে 
তাহা তিনি দেখাইতে পারবেন এই বিশ্বাস লোকের মনে জন্মায় । একদা প্রাচীন 

রোমে জুলিয়াস 1সজার তাহার সামারক গৌরবকে সম্বল করিয়া যেরূপ রোমের গ্রজাতন্াকে 

ধংস করেন, নেপোঁলিয়ন তাঁহার সামারক গোরবের প্রেক্ষাপটকে রাজনোতিক উদ্দেশ্য 
চরিতার্থ করার কাজে লাগান । 

নেপোলিয়ন সাধারণ পাঁরবারের সন্তান ছিলেন! নেপোলিয়নের শাসনে বিপ্লবের 

মল পরিবত'নগূলি রাক্ষিত হইবে অথচ শ্খলা 'ফাঁরয়া আসবে এই সম্ভাবনা ফরাসী 
নেগোলিয়ন কর্ডৃক জাতিকে প্রভাবত করে । এযাবে 'পয়েস প্রভাত প্রবীণ বিপ্লব 

বিপ্লবের মুঙ্গাবীনা. নেতারা নেপোিয়নকে সমর্থন করায় এই ধারণা বলবতা হয় ॥ 
পরিবর্তনগুলি রক্ষার এাবে দিয়েস কনসুলেটের সংাবধান রচনার প্রাক্কালে ঘোষণা 
সস করেন যে, নূতন সংবিধানে জনগণেয় আম্ার সাহত শৃঙ্খলার 
সমন্যর করা হইবে (001050500০৩ [000 661০%/ 200 ৪001011 100) 2০০৩৩ )। 

ফ্রান্সের সেনাদলও নেপোলিয়নের উত্থানকে স্বাগত জানায় । 

সবশেষে, নেপোলিয়নের ব্যস্তিত্ব ও প্রাতিভাও তাঁহার সাফল্যের মূলে কাজ করে। 
নেগোলিয়ন কর্তৃক বাস্তববাদ? নেপোঁলিয়ন উপলাব্ধ করেন যে ফয়ালণ জাতির একাট 
সখ্যাগরিষ্ট শ্রেধীর বৃহৎ অংশের বথা কৃষক ও ব্যবসায়ী প্রেণীর হাতে বিপ্লবের ফলে 
বার্থরক্ষা ' ষে সকল সুযোগ আসিয়াছিল তাহাকে তাহারা বজায় রাখিতে 
আগ্রহ” ছিল। নেপোলিয়ন এই সংখ্যাগারজ্ঠ শ্রেণীর স্বর্থরক্ষার ব্যবস্থা করেন। 



কনসলেটের শাসন £ ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ৯৭ 

[তান বলেন যে, “লোকে যের্প শাসনব্যবস্থা চায়; আম তাহাই স্থাপন করিয়াছি” 
(1 0০9110% 00091565 1) 9০9%6110176 0161) %5 01085 151) 6০ ০১ 

৪০090 )। এতহাসিক 'ফিসার মনে করেন যে, পাবপ্পবের চরমপন্থী আদশেন 
প্রত সাধারণ লোকের সমর্থন ছিল না। সাধারণ লোক ছিল বিপ্লবের সার্থকতা 

সম্বন্ধে উদাপীন, নিজ স্বার্থরক্ষায় আগ্ুহশী। কয়েকজন মাঁন্টমেয় লোকই ছিল 
বিপ্লবের চরমপম্থখ মতবাদের অনুরাগী” (7২5৮০10০005 215 %/91109 1৮ 

90811 80801০5)।১ নেপোলিয়ন জনসাধারণের এই শান্তাপ্রয়তা ও ওদাসীন্যের 
সুযোগ নেন। 

আছাড়া তান ছিলেন প্রকৃতই প্রাতভাবান শাসক । বিপ্রবের মন্থনে যে গরণ 

উঠিক্লাছিল তাহাকে শোধন করিয়া তান অমতে পারণত করেন ॥ সাম্য প্রভৃতি বিপ্লবের 
আদশগগুলিকে তান রৃপাক্িত করেন এবং স্বাধীনতার আদরশশকে ত্যাগ করেন। তিন 
তাঁহার অন্তদ“ন্টতে উপলাব্ধ করেন যে, “ফরাসী জাত সাম্য চায়, স্বাধীনতা চায় না” 
(/1720 0106 [15000 050016 %/216 15 6008116%, 10061106165 )। তাছাড়া 

তাহার সামরিক জগ্নের গৌরবের মাদরা জাতিকে পানপাত্র ভরাইয়া পান করান। সৃতরাং 
তাঁহার উত্থান সহজতর হয়। 

হুলাতনী লিঞীজেন্র হফুভাাফলন (79৪819 01 £109 [7767101) 

76ড01860) ) £ রশ বিপ্লব ছাড়া, মানব জাতির ইতিহাসে ফরাসণ বিপ্লবের ন্যায় 
ব্যাপক ও গভশর মূল বিপ্লব আর ঘটে নাই । “দানবীয় ঝাঁটা”্র (018005+ 5৬৩০ ) 
নায় এই বিপ্লব বহু পুরাতন জরাজ৭ ব্যবন্থাকে ঝাঁটাইয়া ফেলে এবং নূতন সমাজ 
ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে । ফরাসণ বিপ্লবের ফলাফল সম্পকে“ একশ্রেণপর এীতিহাসিকের 
মধ্যে উচ্ছ্বাস প্রবণতা লক্ষা করা যায়। অপরাদকে মাক*সবাদী এতহাসিকেরা 
ইহার গুরত্বকে লঘু করেন। যাহা হউক এই ববিপ্রবের গুরুত্ব অস্বধকার করা 
যায় না। 

মধ্যযুগ হইতে ফ্রান্সে আভিজাত ও সামন্ততান্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 
আঁভজঞাতদের প্যব*পুরুষেরা অনেকেই বিজয়ী যোদ্ধা ছিল । সেই সুবাদে তাহাদের 

বংশধরেরা জাঁমদারী, সামন্তকর, সরকারী চাকুরধণর একাধিপত্য 
প্রভৃতি বিশেষ আঁধকার ভোগ কারত। ইহার ফলে সমাজে 

প্রকাণ্ড অপামা দেখা দেয় । ফরাপী বিপ্লব এই জরাজীণ' প্রথাকে ধংস করে ।২ ১১ই 
আগম্ট, ১৭৮৯ গ্রাঠঃ ফরাসণ বিধানসভা সকল প্রকার সামন্ত কর, সামন্ত স্বত্ব বিলোপ 
করে। দেশত্যাগী সামন্ত বা আমাগ্রদের সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত কারয়া নূতনভাবে 
বন্দোবস্ত করা হয়। সামন্তশ্রেণীর বিশেষ আঁধকার, সামাজিক মর্ধাদা লোপ করা 
হয়। ইহার ফলে একটি বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। সামাজিক সামা 

চ্ছাপিত হয় । 

১, 81562, 

২. ল5৩৪--৪০০$৪], 09160৯] 806 12031808] 196০৪ ০৫ সি ভব এ, 
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সামন্ত প্রথার লোপ 
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সামন্তপ্রথা বিলোপের ফলে একেবারে নঃতন সমাজব্যবন্ছা গাঁড়য়া উঠে। স্বাধন 
কষকশ্রেণ' সামন্তদের বাজেয়াপ্ত ভীম ক্রয় করিয়া সম্পদশালন হয়। ইহারা গ্রামাণুলের 

প্রধান শান্ততে পারণত হয়। ভূমিদাসশ্রেণী সাফডম বা ভুমদাস 
প্রথা হইতে ম.স্ত হইয়া স্বাধীনভাবে জশীবকা অজনের সুযোগ 
পায়। ইহারা করভি বা বেগার প্রথার কবল হইতে মু্ত হয়। 

ইহাদের উপর শোষণামঃলক কর যথা টাইদ বা ধম“কর, ব্যানালটে বা সামন্তকর গুভাতি রদ 
হইলে ইহারা স্বাস্তর নিশ্বাস ফেলে । যোগ্যতার ভন্তিতে কাজ পাইবার সুযোগ 
(081601. 016 (০ (2161) প্রচলিত হইলে ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন জগাধকা 
গ্রহণ করে। 

ফরাসী বিপ্লবের ফলে সকলে বা শহরের সধ্হারা দিন মজুদের তেমন কোন 
স্থায়শ উপকার হয় নাই । ল অফ-ম্যাক্সিমাম এবং ল অফ মি'নমাম দ্বারা ?কছবাঁদনের মত 

ৃ তাহাদের উন্নতির চেম্টা করা হয়। কিন্তু থাঁম্ডরাঁয় আমলে 
8 এই আইনগাল রদ করা হয়। ফলে সাঁকুলেতশ্রেণীর দুরবগ্থা 

বিদ্যমান থাকে । লেফেভর়ের মতে, সাঁকুলেতশ্রেণী জাবকার 

আঁধকার ও কাজের আধিকার প্রভৃতি যে সকল দাবী জানায় তাহা বহাল হয় নাই । 
ফরাসণ বিপ্লবের বৃজেয়া নেতারা এই সকল দাবা পূরণ করিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল 
না। ফলে সাঁকুলেংশ্রেণীর স্বার্থ উপোক্ষত হয়। 

ফরাসী বিপ্লব ছিল আসলে “বৃজোয়া বিপ্লব” ॥ এই বিপ্লবে বংজৌয়া শ্রেণই প্রধান 
ভুমিকা নেয় এবং বিপ্লবের ফলে সমাজে যে নূতন ফসল ফলে তাহা এই শ্রেণীই প্রধানতঃ 

ঘরে তুলে । ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর রান্ট্রীয্স নিয়ন্ত্রণ ও অন্তঃশু্ক লোপ পাইবার 

ফলে অবাধ বাণিজ্য নতি স্বীকৃত হয় । ইহার ফলে পুজবাদী অর্থনগীতি বিকাশের 
পথ তৈয়ার হয় । পজবাদী বুজো"য়াশ্রেণী সরকারকে তাহাদের 

লা নয়ন্্রণে রাখবার আশায় সম্পান্তর ভিত্তিতে ভোটাধিকার হ্থাপন 
৪ করে। নাগাঁরকদের সক্রিয়” ও ণনাক্কিয়' দুইভাগে তাগ 

কারয়া সম্পাশ্তহণন নাগারকদের শনাস্কুয়' নাগরিকে পারণত করে । জাতীয় সম্মেলনের 

আমলে কছ:দিন চরমপণ্থীর়া বিপ্লবের নেতৃত্বকে বুঞ্জোয়া শ্রেণীর হাত হইতে 'ছিনাইয়া 

নেয়। ডাইরেউ্রশর শাসনে বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাদের ল:ুস্ত ক্ষমতা 'ফাঁরয়া পায়। 

তাহারা সর্বসাধারণের ভোট লোপ করিয্না পুনরায় সম্পাত্তর 'ভীন্বিতে ভোটাধিকার 

প্রবর্তন করে। জাতীয় সম্পান্তর ক্রয়-বিক্রয়, ফাটকাবাজী, য্ধের ঠিকাদারী প্রভৃতি 

কাজে তাহারা হঠাৎ বহ? অর্থ লাভ করে। কান্সের অর্থনীতি এই সকল “ভুূ'ইফোড়, 
হঠাৎ ধনগ' বা "নূভো রিশের (০০৩৪০ 20৩9) নিয়ন্ঘণে চলিয়া যায়। 
ফ্লাম্সের শিঃপ ব্যবস্থা এই শ্রেণীর করারত্ব হয়। লেনোয়ার, জেনেধ পোরয়ে প্রভাত 

নৃতন মূলধনী কোম্পানীর উচ্ভব হয়। বিপ্লব এই শ্রেণীর ক্ষমতালাভের হাতিয়ার 

পারণত হয়। 
ফয়াসণ বিপ্লবের ফলে বংশানুকমিক রান্ুতন্ধের আদশের ভিত্তি চিরতরে দুব'ল 

স্বাধীন কৃষকশ্রেণীর 
টন্তব 



কনসুলেটের শাসন £ ফরাস? বিপ্লবের ফলাফল ৯১ 

হইয়া যায়। ঘাঁদও নেপোলিয়ন বংশানূকমিক শাসন প্রাতষ্ঠার চেন্টা করেন তাহা ব্যথ 
হি হয়। বুরবো রাজারা ১৮১৫-৩০ প্রঃ পুনরায় রাজতন্ম প্রতিষ্ঠার 
958 ব্যর্থ চেষ্টা ক:েন। মোট কথা ফ্রান্সে শেষ পর্যন্ত গণভোট এবং : 
আস্থা লোপ প্রজাতন্নের আদশ' ১৮৪৮ প্রীঃ জয়লাভ করে । ফরয়াসা বিপ্লবের 

ফলে ফরাসী জ।তির মধো রাজনৈতিক সচেতনতার সংন্টি হয়। 
বুদ্ধবভাসা বা বাঁন্তবাদ ও দার্শীনকদের প্রভাব ফান্সের রাষ্ট্রীন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে। 

সামা্রিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বিপ্লব একট নূতন ষূথের সূচনা করে । সামন্ত- 
তান্তিক সম্বোধন “ম'শয়ে”র ুলে বিপ্লবী সন্বোধন “সাঁটজেন” চাল: হয়। পূরৃষেরা 

ভ্রিচেস, বুট পরা ছাড়য়া ট্রাউজার ও কোট পরা শুরু করে। ইহাই 
তিল ছিল সাকুলেংশ্রেণীর পোষাক। নারীরা কোমর ফোলানো মাটি 

ছাপানো স্কার্ট ছাঁড়য়া অটি সাট ছোট স্কাট পারতে আরম্ভ করে। 
লোকে বিপ্লবের প্রতীক তিন-রঙা পোষাক ও লালটপ বা বনে রুজ পারতে আরম 
করে। পোষাকের সাঁহত বিপ্লবের আদর্শের সমন্বয় করা হয়। মাঁহলাদের গলার হারের 
লকেটের মডেল হিসাবে গিলোটিন কিছযীদন জনপ্রিয়তা পায়। মাহলাদের সৌখান 
হাত পাখায় 'মরাব্য;, লাফায়েৎ, রোবসপিয়ারের ছবি ছাপান চালু হয়। পুরাতন 
ওজন ও মাপের বদলে দশামক ওজন চালু হয়। 

কোড নেপোলিয়ন দ্বারা রেজোন্্র বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পাত্ততে সকল সন্তানের 
সমান আঁধকার স্বীকার করা হয়। ইওরোগের বহু দেশে কোড নেপোলিয়ন গৃহগত 

হয়। বেলাজয়াম প্রভৃতি দেশে এখনও ইহার প্রভাব দেখা যায়। 
.কাড নেপোলিয়ন £ 
ও গ্যালিক্যান গীর্জা ফ্রান্সের ধম ব্যবস্থার পোপের প্রভাব বিনষ্ট হয়। ফ্রান্সের জাতণয় 

গাঁজা বা গা'লিকান চাচে'র জয় সুচিত হয়। গীজণর সম্পাত্তর 
জাতীয়করণ এবং যাজকদের সরকারী বেতন দান গ্যালিক্যানবাদের জয়ের সূচনা করে। 

ফরাপাী বিপ্লবের গোড়ার দিকে মানবজাতির অধিকারের ঘোষণা ইওরোপে প্রকাণ্ড 
আশাবাদের সৃন্ট করে। বিপ্রবী ফ্রান্সের সাহত ইওরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে 

._ ইওরোপের সাধারণ লোকে ফরাসী সেনাদের মুক্তদাতা বাঁলয়া 
248 আঁভনন্দন জানায়। কিন্তু নেপোঁলিয়নের আমলে ফ্রান্স এই 
উত্তব আদর্শচ্যুত হইয়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দেখাইবার ফলে বিপ্লব 

| ফ্রান্স সম্পকে হতাশা দেখা দেয়। তবুও ফরাস+ বিপ্লবের সাম, 
মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ সমগ্র ইওরোপে যে উদ্দীপনা সূন্টি করে তাহার ফলে রাজ- 
তন্রের 'ভীন্ত দর্বল হইয়া পড়ে। রেভ্ডাওয়ের মতে, যেখানে নেপোলিয়নের সৈন্য যায় 
সেখানে আর পৃবেরি অবন্থা ফিরিয়া আসে নাই। 

পাঠযসূচী 
১ "]10010)902--009160 73010908116, 

২1 719110)210--3901500 200 44810501778 ০ 01026. 
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৩। 4. 099210--17156019 01 [7181005. 

৪81 ডা. 0101010--89০1501), 

€ে। 15191)61--[7190015 01 1:010106. 

৬1 7). )0109010---6010109 51706 1212091501. 

৭ ].666০৬16---05161101) 13০%0100101), 

অঅষ্টন্ম অনম্থ্যাস্ত্ 

নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি 2 সাম্রাজ্য সংগঠন 
মহাদেশীয় প্রথা £ নেপোলিয়নের পতন 

(176 7016160, 601105 ০৫ 73970016010 : (01:58101391001) 

0£ 006 7:101016 : 00100156106] 95506] : 

ব800160105 10057101911 ) 

নেগ্পোলিম্্রনেন্স জৈদেশ্পিক্ক শীত্তি ও আাজ্বাত্যেন্ল লক্ষ্য 

(1006 770656৪ 1১601170 [91901690775 179761677 1১০01160$ 8101 [01917 ) 

নেপোণলয়ন কেবলমাত্র সংগঠক বা শাসক 1হসাবে তাঁহার প্রাতিভার পাঁরচয় দেন নাই । 

বৈদেশিক নপাতি, রণ পারকম্পনা ও সৈনাপত্যের ক্ষেত্রেও [তান তাঁহার অসাধারণ প্রাতভার 

পারচয় িয়াছেন। নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইওরোপের বাভন্ন দেশে ফরাসণ সেনার 

বজয় বৈজয়ম্তম উড়ে । ইওরোপের বৃহত্তর অগ্ল তাঁহার অধশনতা স্বীকারে বাধ্য হয় । 

ইংলস্ড ব্যতগত ইওরোপের সকল বৃহৎ শত্ত তাঁহার সাঁহত সান্ধ চ্ছাপ্নে বাধ্য হয়। 

নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য পাঁণ্ডতেরা বাঁভন্ব দিক হইতে বিচার করিয়া 

(১) কেহ কেহ মনে করেন যে, নিছক রাজ্য গ্রাস বা সাম্রাজ্যবাদই ছিল 

রাতে নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য । তিনি তাঁহায় রাজ্য- 

বৈদেশিক নীতির. লিশ্সাকে আদর্শের ছদ্ম আবরণে ঢাঁকয্না রাখিতেন। প্রথমতঃ 

লক্ষ্য ই (১) সাঞ্জাজা- তিনি ক্রান্সের প্রাক্কীতক সীমান্ত চ্ছাপনের লক্ষ্য লইয়া রাইন সীমান্ত, 

বাঘ £ বিপরীত বুক্তি বেলজিয়াম, ইতালীর আহপস উপত্যকা ও সুইজারল্যান্ড আঁধকার 

করেন। ক্যাম্পো ফোর্মও, লুনাঁভল ও প্রেসবাগে র সাম্ধর ছারা তাহান্ন উদ্দেশ্য 

পারপ্ারত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক সীমারেখা চ্থাপনের পর তাঁহার উচ্চাকাঙ্থা বৃদ্ধি 

পার। সমগ্র ইওরোপকে পদানত করিবার উচ্চাশা তাঁহাকে পাইয়া বসে । মধ্য যুগের 

সমাট শার্লামেইনের সব" ইওরোপাঁয় সামাজ্যের আদশ' তাঁহাকে আচ্ছন্ন করে। তিনি 

[নজেকে শার্লামেইনের ন্যায় পাব সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন । নেপোলিয়ন তাহার 

নগ্ন সাম্রাজ্যবাদকে মাহমামাশ্ডিত করিবার জন্য পাব রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষয় পাওয়া 

আদর্শকে গ্রহণ করেন। 

থাকেন । 



নেপোছলিয়নের বৈদোশিক নপাত ১০১ 

নেপোলিয়নের গুণগ্রাহণী এতিহাসিকেরা মনে করেন ষে, “নেপোলিয়ন ছিলেন 
ধবপ্রবের আগ্নময় তরবার” (80০01601015 05 5৬010 01 016 17২০৮০11017 )। 

ফরাসী বিপ্রবের “সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতায় বাণী তান 
ইওরোপে 'নিপরাড়ত জনসাধারণের নিকট পৌছাইয়া দেন 
ইওরোপের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রগগণীল তাঁহার আক্রমণে ভাঁঙয়া পড়ে। 

এই ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজতন্বের পাঁরকীণ* ভগ্রস্তুপ্রে উপর 'তাঁন জনসাধারণের সাম্য 

স্বাধীনতার ধজাকে প্রোথিত করেন। রেঙ্ডাওয়ের। (059%/2% ) মতে, “যেখানে 
নেপোলিয়নের ঈগল লাছিত প্তাকা উড়ে, সেখানেই পুরাতনতন্ল আর ফিরিয়া আসে 

(২) বিপ্লবের আদর্শ 
প্রচার 

ণ ৃ রা | ]া 10 ॥ 

সাই (1865166561 [80০91601010 7:25195 19/) (1017165 ৬০16 1701 03০ 58106 

88910 )1১ তিনি ইওরোপের জনসাধারণকে সামন্ত শাসন ও স্বৈরাচারী রাজতন্বের হাত 

হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের সমান আধকার দেন । 
নেপোলিয়নের রাজ্য জয়ের ফলে ইওরোপে ফরাসণ বিপ্লবের আদর্শ ছড়ায় ইহাতে 

সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বিপ্লবের আদশ" প্রচার ঝাঁরবার ব্রত লইয়া তরবার ধারণ 

করেন ইহা মনে করা যায় না। বাঁজত রাজ্যে জনপ্রিয়তা লাভের 

জন্য, প্রাত্ন রাজবংশগূলির 'বিরুদ্ধে জনমতকে প্রভাবিত কারবার 
জনাই বিপ্লবের কিছু কিছু আদর্শকে তিনি কাজে লাগান । তান 

জানতেন যে, 'বাজিত দেশের অভিজাতরা তাঁহার বিপক্ষে থাকিবে । সতরাং তৃতায় 
শ্রেণীকে নিজপক্ষে আনিবার জনা তিনি সাম্য নীতি প্রচার করেন ও সামাজিক সংস্কার 
প্রবর্তন করেন । কিন্তু তানি ইওরোপাীয় জাতগীলির 14510 বা স্বাধীনতা ও 
গাণতাম্মিক আধিকার হরণ করেন। এঁতিহাসিক ভ্োঁভড টমসনের মতে, “নেপোিয়নের- 
সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি আত্মঘাতী স্বাবরোধিতা ছিল । তান সাম্যের আদর্শকে 

5১ 786609585---12186053 ০1 05:০2, 
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১০২ ইওরোপের হীতহাসের রূপরেখা 

স্বীকার করিলেও, গ্বাধশনতার আদর্শকে বাতিল করেন । কিন্তু বিজিত দেশের লোকেরা 

শীঘ্রই তাহার উদ্দেশ্য ধায়া ফেলে । ফলে নেপোলিক্নের বিরুদ্ধে জাগরণ ঘটে । 

(7116 78701601110 1211016 85 ৫09017090 0502096 01 105 11176176101 2100. 

56160605210 00100:90100075 )1১ এঁতিহাসিক িশারও মনে করেন যে, “মেডালের 

দুই পিঠে যেমন দইরংপ ছাপ থাকে, নেপোলিয়নের সাম্লাজোর মেডালের একটি উজ্জল 

ও একট অন্ধকারগরয় দিক ছিল” (1615 9859 ০ 10126 19 0076 10691 125 £ 

৫811 23 ৮/6]1 29 ৪. 11110 906 )1১ [বাঁজত দেশগুিতে নেপোলিয়ন তাঁহার 

সংস্কারের আড়ালে স্বৈর শাসন চ্ছাপন করেন । তিনি বিজিত দেশগুলিকে স্বায়্ 

শাসন না দিয়া, নিজ ভ্রাতা বা সেনাপতির শাসন চাপাইয়া দেন। হদ্ধের প্রয়োজনে 

[বাঁজত দেশ হইতে সম্পদ লঠ করেন এবং জনসাধারণকে সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য 

করেন। তাঁহার সাম্রাজোর স্বার্থে এই দেশগুলির উপর 01701160001 95661) বা 

মহাদেশখয় অবরোধ প্রথা ( বিশদ বিবরণ পরে দেখ ) চাপাইয়া দেন। এই অন্তীর্নাহত 

দ্ববিরোধই নেপোলিয়নের বৈদেশিক নগীততকে বাথ কারয়া দেয়। ইওরোপে 

জাতখয়তাবাদগ গণতান্লিক রাষ্ট্র স্থাপন করার মিথা আশা সষ্ট করিয়া ইওরোপে তিন 

1নজ স্বৈর শাসন স্থাপন করেন । 

ইংরাজ ঁতিহাসিকেরা নেপোিয়নের বৈদোশিক নগীতর তৃতীয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন । 

তাঁহাদের মতে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলশ্ডের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতার ফলে নেপোলয়ন 

বাধ্য হইয়া রাজা জয় নণাতি গ্রহণ করেন ।৩ নেপোোলয়নের বরহদ্ধে 
(8) ইংলগ্ডের 
বিরোধিতা আষ্ট়্া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে লইয়া ইংলণ্ড জোটের পর জোট 

গঁড়য়া তুলে। ইংলণ্ডের নৌবহর, ফরাসী সামবাদ্রক আঁধপত্যকে 

চূর্ণ করিয়া দেয় । 
উপরোন্ত আভমতে ইংলশ্ডকে অহেতুক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে! নেপোলিয়ন [নিজ 

উচ্াকাজ্কার পাঁরতৃপ্তির জন্যই রাজ্য জয় নীতি গ্রহণ করেন। তাহার রাজা [বস্তার 

নখাতির ফলেই ইংলণ্ডের সাহত ফ্রান্সের বিরোধ তীব্রতর হয়। 

সুতরাং ইংলশ্ডের বিরোধিতার জন্য নেপোিয়ন সাগ্রাজাবাদ? 

নগত নেন ইহা বঙ্গা যায় না। নেপোলিয়ন বেলাজয়াম, রাইন 

সঈমান্ত, ইতালণ আঁধকার কাঁরলে এবং আন্টয়া ও প্রাশিয়াকে পরাস্ত কাঁরলে ইংলণ্ড 

আতাঁঙ্কত হইয়া পড়ে । মোট কথা নেপোলিয়নের বৈদৌশক নগৃতর লক্ষা ছিল রাজ্য- 

[ি"্সা। বাঁদও ইতিহাস তাঁহাকে ইওরোপে একট নুতন সমাজ [বিধান স্থাপনের লুযে।গ 

কয়া দেয়, শেষ পযন্ত রাজ)লি*সাই তাঁহাকে পাইয়া বসে। প্রখ্যাত এীতহা সক 

ছু 0. ড০15এর মতে, “মুরগীর বাচ্চা হণরক খণ্ড পাড়া থাকিলে তাহাতে আকৃষ্ট 

না হইয়া যেমন গোবরের গাদা খাজা বেড়ায়, তেমনি ইতিহাস তাঁহাকে নত 

বিরুদ্ধ ঘুক্তি £ 
ক্ষমতার লোভ 

১.10510 1700020)801---02, 48. 

২, প1৪০:--9008508:01520 

৬ হ919, 



নেপোলিয়নের বৈদেশিক নখীত ১০৩ 

সমাজ চ্থাপনেরর সুযোগ করিয়া দিলেও তান তাহা ত্যাগ কারয়া চিরাচরিত রাজ্য 
বিস্তার নশতিতে আসন্ক হইয়া পড়েন (6 ০:0:০1)501106 ৪ ০০০1৩:০] 07 £ 
00101817111 )।১ 

নেপোলিনশ্রন্েল্স হিস হুশুল্োপীম্ শক্তির্গেল্প ম্পর্ 
(116 06181610175 01 [81911900৮16] 006 [81101799812 1901 ) £ নেপোলিয়ন 

যে সময় (১০৯৯ খাণঃ) ডাইরেইরীর হাত হইতে রাজ্য শাসনের 
ঘিতীয় শক্তিসঙ্ম . ভার গ্রহণ করেন সেই সময় 'দ্বতীর শান্ত সঙ্ঘের সাহত ফ্রান্সের 

যম্ধ চলিতেছিল । তিনি কুটন"তি প্রয়োগ করিয়া রাশিয়াকে ছিতাীয় শান্ত সঙ্ঘ হইতে 

বিচ্ছি্য করেন । ইহার ফলে যুদ্ধ চালাইবার দায়িত্ব শান্ত সঙ্ঘের অবাঁশম্ট সদস্য আস্ট্রয়া 
ও প্রাশিয়ার উপর বর্তায় । সমংদ্রপথে ইংলণ্ডের সাঁহত ফ্রান্সের যুদ্ধাবস্থা চলিতে থাকে । 

নেপোলিয়ন ১৪০০ রখ আহশস পবত অতিক্রম করিয়া উত্তর ইতালণর ম্যারেঙ্গো 
(1$21279০ ) নামক স্থানে অষ্ট্িয়া বাঁহনীকে অতাঁক্ত আরুমণে পরাস্ত করেন । 

আষ্য়ার সহিত যুদ্ধ; তিনি আত্টুয় সেনাদের 1পছ, লইয়া দক্ষিণ জার্মানীর হোহেন 
লুনতিলের সন্ধি:  লিণ্ডনে তাহাদের পুনরায় পরাস্ত করিলে ভিয়েনা অরক্ষিত হইয়া 

ইলগ্ডের সহিত প্ড়ে। পরাঁজত আষ্টুয়া ১৮০১ ধরঃ লূনভিলের সন্ধি (7589 
গামিয়েকগের সন্ধি. ০1 [,076%1159 ) দ্বাক্ষর করে। এই সাঁম্ধর দ্বারা ক্যাম্পো 
ফেমিও সন্ধির শতগুলি পুনরায় স্বীকৃত হয় । ইংলগ্ড একাকণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

ঢালাইয়া যায়। ইংলশ্ড বুঝিতে পারে ষে, শ্থলষ:দ্ধে তাহার পক্ষে এককভাবে ফ্লান্সকে 
পরাস্ত করা সম্ভব নয়! দীঘ যুদ্ধে ইংলগ্ড ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে । শেষ পযন্ত 
১৮০২ প্রাঃ এামিয়েন্সের সাম্ধ (01680 ০৫ 4101079 ) দ্বারা ইংলণ্ডের সাহত 
ফ্রুন্সের শান্ত স্থাপিত হয় । ফ্রান্স ইহার বিনিময়ে মিশর, পতুগাল ও দক্ষিণ ইতালি 
হইতে সৈন্য সয়াইযা নেয় ॥ 

এ্যামিয়েন্সের সন্ধি মাত্র এক বংসর হ্থায়ণ হয় । ১৮০৩ প্রীঃ এই সাধ ভাঙিয়া 
নেপোলিয়নের সহিত ইংলণ্ডের পুনরায় যুদ্ধশবগ্রহ আরম্ভ হয়। এ্যামিয়েন্সের সন্ধি 

ভাঙিবার জন্য কয়েকাঁট প্রতাক্ষ ঘটনা দায় ছিল । (১) নেপোলয়ন 
জউউ ১ পিডমণ্ড, জেনোয়া এবং সুইজারল্যান্ডের উপর ফরাসী আধিপত্য 
পুনরার যুদ্ধ বিস্তার করায় ইংলপ্ড 'বরস্ত হয়। (২) ইংলণ্ড ইহার প্রাতবাদে 

মাল্টা ছাঁড়য়া দিতে রাজশ হয় লাই । (৩) ইংলন্ডের নৌবহর 
ফরাসী বাণিজ্য জাহাজগলিঝে আক্রমণ করিলে, ফ্রান্স প্রাতশোধের জন্য ইংরাজ 
ভ্রমণকারীদের বন্দী করে। (৪) ইংলণ্ডের সংবাদপ্রগলিতে নেপোলিয়নের 
বিরুদ্ধে লেখালোখ চললে (তান ক্রুদ্ধ ছন। উপরোন্ত কারণগ্লি বদ্তুতঃপক্ষে তেমন 

গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আসলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আদ্গত, লামাঁজক ও 
রাজনোতিক বিরোধ এত প্রবল ছিল যে, এই দই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত আঁনবার্ ছিল। 
ফলে এ্যাময়েন্সের সা্ধ ভায়া যায় । 

১, লু, 09. আ০]1৪--00917096 01 ০৮ লঃ20:5. 



১০৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

নেপোলিয়ন ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য তোড়জোড় করেন। স্পেনের নৌ-বহয়ের 
সহায়তার তান ইংলিস চ্যানেল পার হইবার সঙ্কম্প করেন। এমতাবস্থায় ক্রান্সকে 

ব্স্ত রাখবার জন্য ইংলপ্ডের প্রধাল মন্দ উইলিয়াম পিট, তৃতীয় 
শান্তজোট (11170 008116100 ) ১৮০৫ শ্রীঃ গঠন করেন। 

ইংলন্ড, আম্টুয়া, রাশিয়া ও সুইডেন এই জোটে যোগ দেয় । 
নেপোলিয়ন তৃতীয় শান্ত জোট ভাঁঙবার জন্য বিদযৎগতিতে আশ্টয়াকে আক্রমণ 

করিনা উল্মের (73810 ০1 0171) যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ৫০ হাজার আঁ্টীয়া সেনা 
ররর বন্দী করেন। তিন অরাক্ষত 1ভয়েনা নগর আধকার করেন । 

অসি়ার যদ্ধ ত্যাগ ইহার পর অন্টারাঁলজের (4036611102 ) মহাযুদ্ধে তিনি আন্টি ও 
রুশীয় যুগ্ম বাহনীকে শোচনীয়ভাবে পয“দস্ত করিলে ইওরোপ 

স্তাঁদ্ভত হইন্না যায় । অন্টারলিজের বিজয় ছিল নেপোলিয়নের রণ পাশ্ডিত্যের পরিচয় । 
অন্টারালিজের যুদ্ধের অন্পকাল আগে ইংরাজ সেনাপাঁত নেলসন ট্রাফালগারের 

নোৌষুদ্ধে ১৮০৫ শ্রীঃ ফরাসী নৌ-বহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন । ইধাঁলশ চ্যানেল ও 
সমুদ্র পথে যাহাতে ফয়াসী আধিপত্য বিনস্ট হয় এজন্য ইংরাজ 

ট্রাফালগারের নৌঘুদ্ধ : ৫ এ ইংকণডের জয়লাতের ' সেনাপাতি নেলসন সতর্ক চেষ্টা চালান। ট্রাফালগারের যুদ্ধে 
গুরুত্ব পরাজয়ের ফলে নেপোলিয্ননের ইংলন্ড আকরুমণের পাঁরকজ্পনা 

বনস্ট হয়। ট্রাফালগারের পরাজয়কে নেপোলিয়নের পতনের প্রথম 

তৃতীয় শক্তিসজ্ব 

ধাপ বলা হয়। 
যাহা হউক অন্টারলিজের যুদ্ধে সাফল্যের ফলে নেপোলিয়ন স্থছলভাগে অপরাঙ্গের 

থাকেন। ফ্রান্সের নিকট আঁ্টুয়া পরাজিত হইয়া তৃতণয় শান্ত জোট ত্যাগ করে। আঁচ্টয়া 
নেপোলিয়নের সাঁহত প্রেসবাগের সন্ধি (শত ০1 169৮% 

টি ৫ 1805) স্বাক্ষর বরে। আম্ট্রগরা ইতালীর ভেনোসয়া অণল 

ত্যাগ ফাঙ্সকে, টাইরল নামক স্থান ব্যাভেরিয়াকে,। পশ্চিম জার্মান? 

একাংশ উটে'মবার্গকে ছাড়িয়া দেয়। প্রেসবার্গের স'ঞ্ঘর ফলে 
আন্ট্িয়া একটি 'ছ্বিতয় শ্রেণীর শন্ততে পরিণত হয়। 

জামণানখতে নেপোলিয়নের প্রভাব বৃদ্ধ পাইলে প্রাশিয়া আতাঁঙ্কত হয়। এঁদকে 

প্রাশিয়া বাজ ততাঁয় ফেডাঁরক উইলিয়ামের রানী লুইসা তাঁহার গ্ষামীকে নেপোলিয়নের 
বিরদ্ধে অঙ্গধারণে উৎস।হ দেন। ফ্লেডারিক 'দি গ্রেটের আমলে 

না প্রাশিয়াঃ গঠিত প্রাশিয়ার বাহন অজেয় ছিল সকলেই এই ধারণা করিত। 
॥ বিল্তু জেনার যুদ্ধে নেপোলিয়নের রণকৌশ্লে প্রাশিয় বাহন 
বিধ্স্ত হয়। প্রাশিয়ার রাজধানন বাঞ্গিন নগরী নেপোলিয়নের জাঁধকায়ে আসে 

পরাজত প্রাশয়া *কনব্রণের সামন্ধ (90110101011 ) দ্বায়া যুদ্ধ ত্যাগ করে। প্রাশিয়ার 
পরাজয়ের পর নেপোিয়ন রাশিয়ার দিকে নজর দেন। ১৮০৭ প্রঃ ফ্লীডল্যান্ডের 

যুদ্ধে র।শিয়া ফরাসী বাহিনীর নিকট পরাস্ত হইয়া টিঞ্জটের সন্ধি স্বাক্ষর করে। 

একমান্ন ইংলপ্ড ফ্রান্সের বিয়দ্ধে বদ্ধ চালাইয়া যায়। 



নেপোলিয়নের বৈদেশিক নদাত ১০৬ 

উলাজটের সাম্ধ (11581) ০ 1151) ১৮৪৭ প্রঃ দ্বারা (১) নেপোলিয়ন 
ইওরোপে যে সকল রাজনোতক পারবর্তন সাধন করেন তাহা.র1শিয়ার জার মানিয়া নেন। 

হরর হা (২) ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধে/ আত্মরক্ষাম*লক মন্ত্তা স্থাপত হ্র। 
টিলকিটের সন্ধির. (৩) রাশিয়ার সাহত তুরস্কের ছন্দে নেপো।লয়ন জারের পক্ষ 
গুরুত্ লইতে রাজী হন। (8) ইংজন্ডের সাহত ফ্রান্সের ছন্দে আর 

্ মধ্যস্থতায় রাজী হন। (৫) ইংলন্ড রুশ মধ্যচ্ছুতা অগ্রাহ্য করিলে 
বুশ বন্দরগ্দালতে 'ত্রাটশ বাণিজ্য রদ করার অঙ্গীকার দেওয়া হয়? টিলাজটের সাম্ধ 
স্বারা নেপোলিয়নের গৌরব সবেোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। নেপেোগালয়নের বিরুদ্ধে 
ততশয় শান্তজোট ধ্বংস হয় । ইতালী, জামণানী ও মধা ইওগোপ মেপোলিয়নের পদানত 
হয়। রাশিয়া নেপোলয়নের নিতে পারণত হয় ॥ আশ্ট্িয়া ও প্র।শিয়া নেপো?লয়নের 
হাতে পরাস্ত হইয়া আহত সপের ন্যায় গজ্ঞইতে থাকে । পাশ্চমে ফ্রাম্প হইতে পূর্বে 
পোল্যান্ড এবং উত্তরে বাল্টিক সমর হইতে দাক্ষণে ভূমধ্যসাগর পযন্ত ভূভাগে 
নেপোলিয়নের নিয়ন্ত্রণ হু!পিত হয় । কেবলমাত্র ইংগ্ড ও সুইডেন তখনও নেপোলিয়নকে 
অগ্রাহ্য কারতে সমর্থ থাকে । তবে 'টিলাজটের সান্ধ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। 
এই সন্ধির ছারা রাশিয়ার জার লাভবান হন নাই । ইহা তিনি শীঘ্রই উপলাব্ধ করেন। 
ফলে ইংলশ্ডের প্ররোচনায় তিনি এই সন্ধি অগ্রাহ্য করেন। টিলাজটের সাম্ধ স্বাক্ষরের 

পর নেপোলিয়নের আত্মপ্রতায় অত্যন্ত বাড়িগ্লা যায় । তিনি তাহার সতক'তা হারাইয়া 
পেনিনসূলার যুদ্ধ ও রুশ যুদ্ধে জড়াইয়। পড়েন । পাঁরণামে তাহার পতন ঘটে ॥ 
রাইকারের মতে, “টিলাজটের সান্ধ একাদক হইতে নেপোপিযর়নের সৌভাগের অবসান 
সূচনা করে।”১ 

টিলাজটের সাঁম্ধর পয নেপোণিগনন প্রাশিয়ার সহিত এক সান্ধ ্ছাপন করেন। 
এই সন্ধির দ্বারা--(৯) এলব নদীর পশ্চিম তীরের ভূভাগ নেপোলিয়নকে ছাড়িয়া 

দেওয়া হয়। নেপোলিয়ন এই স্থান লইয়া ওয়েন্টফোলয়া রাজ্য 
গঠন করেন। 7২) পোল্যাণ্ডের যে অংশ প্রাশিয়ার আধিকারে 

ছিল তাহা জামণানীকে ছাড়া দেওয়া হয়। (৩) রাশিয়া পোলান্ডের একাংশ 
লাত করে। (৪) প্রাশিয়া বিরাট অঙ্কের ক্ষাতপূরণ ফ্লান্সকে দিতে অঙ্গীকার করে। 

(৫) প্রাশিয়ার সৈন্য সংখ্যা হাস করা হয় এবং প্রাশিয়ার বন্দরগহালতে ইংরাজের 
বাণিজ্য রদ করা হয় । মোট কথা, এই সন্ধির ফলে প্রাশিয়ার সাীঘানা অর্ধেক 
হইয়া যায়৷ 

ন্দেপোলিন্রনেন্ল হণুল্লোপেক্প পুনর্গ2নন নীতি 2 নেপো- 
ভিনস্মনেন্ল সলাআ্াজ্য 2 জার্মান্নী ; ইতালী? পোল্যাণ্ড (ম৪৪০- 
19005 76016981188 6101 01 [70011 £ 1(80019010+8 120012179 ) 001790 ১ 

16515 80৫ 7১01800)$ নেপোলিয়ন কেবলমান্ত রণপণ্ডিত 'ছিলেন না । 'বাঁজত 

প্রাশিয়ার সহিত সন্ধি 

১ প1]86 সা 17) 2 98086, 606 627111706 00106 01 1018 10:61068%, া০ে স্মিত, 

[15801 01 25006, 



৬০৬ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেখা 

অগ্চলকে সংগঠিত ও সুশাসিত করিবার গঠনমূলক প্রতিভা তাঁহার ছিল। তিনি 

চির রর শবপ্রবের আগ্রিময় তরবারির' ন্যায় ইওরোপের বাভিত দেশে রাজতন্ত, 
ইওয়োপে ফরামী. সামন্ত শ্তিগঠালকে ধংস করিয়া নূতন সমাজ ব্যবচ্থার পত্তন 
বিপ্লবের আদর্শ গ্রার করেন । এই নূতন সমাজ ব্যবচ্থার মূল কথা ছিল ঘ1)110 7056816 

বা সাধারণ শ্রেণর সমান আধকার লাভ । তাঁহার কামানের নল 
আদর্শবাদ বর্ধত করে। ইহা পরাতনতব্বের 'ভান্তকে ঝাঁঝরা কাঁরয়া দেয়। 
নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ধংস প্রাপ্ত হইলেও, তান ষে নতন বাবস্থার পল্তন করেন তাহা 
লোকের মনে চ্ছায় আসন পায় । 

নেপোঁলিয়ন আশ্ট্িয়া ও প্রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত কাঁরয়া বাসলের সন্ধি ১৭১৫ শ্রাীঃ ; 
ক্যাম্পোফোম'ওর সন্ধি ১০৯৭ শ্রীঃ এবং ল.নাভিলের সন্ধি ১৮০১ শ্রীঃ হ্থু।পন 
জীন করেন । সন্ধির ছারা নেপোিয়ন যে আধকার লাভ করেন, তাহার 
তাহার াষ্গন ফলে তান জাম'নীীকে পুনর্ণঠন করেন। রাল্ট্র সংগঠক হসাবে 
নীতি নেলোলিয়ন জামণন*তে তাঁহার প্রাতিভার পাঁরচয় দেন। আন্রয়া 

ও প্রাশিয়া ছিল জামণানপর প্রবল শান্ত । জাম্মানকে পুনগঞ্ন 
করার সময় এই দুই শান্তর প্রাধানা নাশ করার তিনি ব্যবস্থা করেন।১ এছাড়া 
নেপোলিয়ন জামণানগর সংগঠনে “ক্রায়েন্টেল নখতি” বা “স্যাটেলাইট নীতি” 

(011610616 ০: 981511165 001105 ) অনুসরণ করেন ।২ এই নীতি অনুসারে 

জার্মানীকে এ্রমনভাবে পুনগ্ঠিন করা হয় যে, নবগঠিত রাজাগলি ফ্রান্সের উপগ্রহ বা 
আঁশ্রত রাজ্য পারণত হয় । 

কেহ কেহ মনে করেন যে, নেপোলিয়ন জার্মান ও ইতালীর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই 
সকঙ্গ দেশের জাতণয়” এঁক্য নীতিকে গ্রহণ করেন।৩ তিনি ৩০০টি রাজ্যে বিভন্ত 

| জার্মানধকে ( মতান্তরে ২৫০ ) ৩৯) রাজ্যে পাঁরণত করেন । কিন্তু 

৪8 নেপোঁলিয়ন ন্যাশন্যালিটি (11901572110 ) বা জাতীয়তাবাদকে 
প্রশাবকি ছিল? জাম্মানীর সংগঠনে গ্রহণ করেন ইহা মনে করা ভুল। তাঁহার 

আসল লক্ষা ছিল জার্মানীকে ফ্রান্সের তাঁবেদার রাণ্টরে (০1161 
8৪1৩ ) পরিণত করা । তাঁহার সংগঠনের পরোক্ষ ফল হিসাবে জামান এবং ইতালীতে 

জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়। এতহাসক 'ফিশার বাঁলয়াছেন যে, “নেপোলিয়ন জার্মান 

জাতিকে জাতীয়তাবাদ শিক্ষা দেন ইহা হইল একটি পরস্পর-বিরোধাী অভিমত । এই 

রাজাগহীলর স্বাধণনতা বা স্বায়ত্বশাসন লাভ নেপোলিয়নের কামা 'ছিল না।”5 

১. উদ 09100101809 21058620. 718015* ০1, ভা, 

২, প্1508--0300809261520, 

৩, ড়, 0:০0০170--5001902. 

৪, 4] 19 ও 10 1009005: 69 9889:6 6208৮ 2350016020 290 ৩৩ 13369706800 ০01 60:08%৮102, 

৪ 8550080 086100,১..১10055 608৪6 865658 8880518) 06010) 10. 13760676006705 8৪ 119211 

8116 ৪ 8265 18৪৮ 60102 ৮096 5005900, 1716670860৮, প্র1801--03 00908161820, 



নেপোলিয়নের বৈদোশক নগীতি ১০০ 

জামণনাীতে নেপোলিয়নের সংগঠন সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল । ক্যাম্পোফেমি€ 
ও ল.ুনাভিলের সম্ধির শর্ত অনুযায়ী নেপোলিয়ন রাইন নদীর পশ্চিম তাঁর পযন্ত 

জাম্ণনশর ভূভাগ ফ্রান্সের অন্তভূর্ত ঝরেন। (১) নেপোলিয়ন 
0৮ শ্থির করেন যে, এই অণ্চলে যে সকল 1বশপের রাজ্য ছিল তাহার 
দিরাইনস্থাপন জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। একমাত বংশানুক্লমিক 

রাজাদেরই ক্ষাতপূরণ দেওয়া হইবে । (২) অবাঁশঘ্ট জার্মানীতে 
অর্থাৎ রাইনের পৃব্তণরে যে সকল বিশপের রাজ্জা অথবা স্বায়ত্বশাসিত শহর আছে 

সেইগুজলিকে লোপ কাঁরয়া সেই হ্ছান দ্বারা বংশানূক্রামক রাজাদের ক্ষাতপারণ দেওয়। 
হইবে। ইহার ফলে ১১২টি বিশপের রাজ্য ও স্বাধীন শহর লোপ পায়। এই ছ্ছানে 
রাইনের পশ্চিম তর হইতে উৎখাতশ্প্রাপ্ত রাজাদের পুনর্বাসন করা হয়। এই ভাঙ্গা 

গড়ার ফলে ৫০০ রাজ্যে বভন্ত জার্মানী ৩৯টি রাজ্য পারিণত হয় ॥ (৩) এই রাজা 
গঠন করার সময় নেপোলিয়ন ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উটেমবার্থ রাজ্যগুলির সমান 
এমনভাবে গঠন করেন যে, তাহারা ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয় ॥ (৪) জামণীনার 
বাভেরিয়া, ব্যাজেন, উটেমবার্গ, স্যাকসান এবং আরও ২৮টি ক্ষুদ্র রাজ্যকে লইয়। 

নেপো লিয়ন কনফেডারেশন অফ 'দি রাইন (00060180101) ০£ 015 11106 ) না, 
এক রাশ্ট্রসজ্ঘ গঠন করেন । এই সংগঠনের ফলে জাম্ণানী হইতে আম্ট্রয়ার প্রভাব 
লোপ পায়। 

এইবার নেপোলিয়ন জামণনী হইতে প্রাশিয়ার প্রভাব দূর করার কাজে হাত দেন। 
তিনি পোল্যান্ডের ফিয়দংশ এবং পশ্চিম প্রাশিয়া লইয়া গিংডম অফ ওয়ে্টফ্যালিয়। 

(01800) 06 ড/০51 19119 ) এবং গ্র্যাপ্ড ডাচি অফ ওয়ারস 
8 (01800 70019 ০01 ড/2158৬ ) নামে দুইটি রাজা গঠন 

করেন। প্রথমাটর শাসক "হসাবে তিনি তাঁহার ভাতা জেরোমকে 

স্থাপন করেন এবং শেষের রাঙ্জাটি স্যাক্সানর রাজার অধীনে রাখেন । ইহার ফলে 

উত্তর জার্মানীতে প্রাশিয়ার প্রভাব বিনষ্ট হয়। 
নেপোলিয়ন ইতালশকেও পুনগঠিন করেন । কাম্পোফোমও ও প্রেসবা্গের সম্ধির 

দ্বারা তিমি ইতালণতে আন্ট্রয়ার রাজ্য আঁধকার করেন। (ক) তিনি এই অগ্ুলগর্খলকে 
ফরাসী আশ্রত রাজ্যে পরিণত করেন । নেপোলিয়ন স্বয়ং £008. 

ইতালীর পুনর্গঠন. ০1 1091 বা ইতালণীর রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। (খ) তাঁহার 

সংপূত্র ইউজিনকে তান উত্তর ইতালীর শাসনকতণ হিসাবে নিয়োগ করেন । (গ) উত্তর 
ইতালশর টাস্কানণ, 'প্ডমণ্ট ও জেনোয়াকে ফ্রান্সের শাসনাধীনে রাখা হয়। 
(ঘ) পোপকে বন্দী করা হয়। রোম নগরণকে ফ্রান্সের সাহত সংযুত্ত বরা হয়। 
(ও) নেপো'লিয়নের ভ্রাতা যোসেফকে নেপলসে দক্ষিণ ইতালনর রাজা 'হসাবে ঘোষণা 
করাহর। 

জার্মানী ও ইতালনর সর্ব নেপোলিয়ন তাঁহার শাসন সংস্কারগদীল চাল: করেন ॥ 
কোড নেপোঁলিয্ন, সাফ প্রথার উচ্ছেদ, আইনের সাম্য প্রীতি স্থাপিত হয় । কিন্তু: 



১০৮ ইওরোপের হইীতিহাসের রুপরেখা 

'নেপোলিয়ন আঁধকৃত দেশগহাল হইতে প্রভূত কর আদায় করেন। তান এই দেশগুলিকে 
মহাদেশশয় অবরোধ মানতে বাধ্য করেন। ইহায় ফলে 
নেপোলিয়নের স্বৈরতন্তের নগ্ররূপ প্রকট হইয়া উঠে। তাঁহার 
সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। 

ব্ুল্িন্দেপ্টীভ জিনষ্ট্রে্ম লা হাদেম্ণীল্্র অহল্রোষ প্রথা 
0189 00770060181 5591670) £ এ্যামিয়েন্সের সাঁদ্ধ ভঙ্গের পর হইতে নেপোলিয়ন 
'কভাবে তাহার পরম শত্রু ইংলশ্ডকে ধহংস বরা যায় তাহা গভীরভাবে ভাবতে আরম্ভ 

করেন। তিনি ইহা উপলাব্ধ করেন ষে, নৌ শান্তর অভাব বশতঃ 
ঠা ফ্লান্সের পক্ষে ইংলণ্ডের সহিত নৌ যুদ্ধে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা 
নৌআধিপত্য . নাই। সমুদ্রের রানী ইংলপ্ড তাহার দ্বীপময় সিংহাসনে বসিয়া 

তাহার শ্রবল নো শান্তর সাহায্যে সমুদ্র, উপনিবেশ ও বাণিজ্য 

শাসন করিতেছে । এক্ষেত্রে ফ্লান্স অসহায় । 

এই সময়ে, ১৮০৫ শ্রীঃ নেপোলিয়নের বিশ্বস্ত সেনাপাতি মন্টজেলাড (741০9200- 

:58111910 ) তাঁহার নিকট একটি রপোটে অথনোতক অবরোধের ছারা ইংলণ্ডের 

শান্ত ধহংসের প্রস্তাব দেন 1১ মণ্টজেলার্ড রিপোর্টকেই কাঁণ্টনেশ্টাল 
1স্টেমের খসড়া বলা যায় । এদিকে নেপোলিয়ন অনুভব করেন 

'যে, মার্কণ্টাইলবাদশ অর্থনশীতি অনুসারে ইংলশ্ডের অর্থনৈতিক অবরোধ ফ্রান্সে জনাপ্রয় 
"হইবে ॥ মার্কাণ্টাইল অর্থনখাতিবাদের নিয়ম ছিল যে, অন্য রান্ট্রের মাল আমদানী 
কমাইয়া নিজ রাষ্ট্রে মালের রপ্তানী বাড়াইতে হইবে। এজন অন্য রাষ্ট্রের 
আমদানী মালের উপর চড়া শুজ্ক আদায়ের নিয়ম ছল । কাঁপ্টনেশ্টাল 'সিস্টেম ছারা 
ইংলণ্ডের মাল আমদানী একেবারে 'নাঁষদ্ধ করিয়া 'দিলে ইহা প্রচলিত অর্থনীতির সাহত 
'সামঞ্রস্যপ্ণ" হইবে বঙ্গিয়া নেপোলিয়ন মনে করেন। 

নেপোলিয়ন গভীর চিন্তা কারয়া দেখেন যে, ইংলশ্ডের কারখানায় প্রচ্ভুত মাল 
'ইওরোপের বাজারে বিক্লুয় করিয়া ইংলপ্ড তাহার স্ম্পদ সৃষ্ট কারয়াছে। এছাড়া উপ- 

নিবেশ হইতে সম্তায় মাল 'কিনিয়া ইংলপ্ড তাহা ইওরোপের বাজারে 
বরুয় করে । মোট কথা ইংলশ্ডের অর্থনগাতি ইওরোপের বাজারে 

'মাল সরবরাহের উপর দাঁড়াইয়া আছে । ইওরোপে ইংলশ্ডের মাল আমদানী বন্ধ কাঁরলে 

'ইংলপ্ডের অর্থনপাঁত ভাঙিয়া পাঁড়বে । নেপোলয়নের মতে ইংলণ্ড ছিল “দোকানদারের 
জাতি” (860 01 91702106015) 1 বাণিজ্য বিনম্ট হইলে ইংলগ্ড নেপোলিয়নের 

'সহত সন্ধি শ্থাপনে বাধা হইবে । স:তরাং নেপোলিয়ন কর্তৃক ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ 
বা কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম ছিল এক ধরনের অথ'নোতিক বদ্ধ (200001010 54৪1 )। 

ক্লড ফোলেন নামক অর্থনৈতিক এীতহাসিক নেপোলিয়নের অবরোধ নাঁতর একটি 
অর্থনোতিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন।২ নেপোলিয়ন মনে কাঁরতেন যে, ইংলশ্ডের মাল আমদান? 

৯, 20090605051 ই8001900, ৮৮968. 

২,:015009 ঘ্০0160---7000651)6 10020 02010 91360: 0 2901:009, 

জানানা ও ইতালীতে 

সংন্ধার প্রবর্তন 

মন্টজেলার্ড রিপোর্ট 

অর্থ নৈতিক যুদ্ধ 



নেপোলিয়নের বৈদৌশক নীতি ১০৯. 

[নাষ্ধ হইলে ইওরোপের বাজারে ফরাসী মালের চাহদা বাঁড়বে । ফ্রান্সের উৎপাদিত 

পণ্য ইওরোপের বাজারে একচেটিয়া বিক্লীত হইলে ফ্রান্স সম্পদ- 

রা হি শালিনগ হইবে ।১ সুতরাং কাণ্টনেপ্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় 

অবরোধ ঘোষণার পশ্চাতে নেপোিয়নের সামরিক লক্ষা ছাড়া 

একটি গভার অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছিল । 

নেপোলিয়ন বার্লিন ডিব্রী (80110 19৩০76০ ) ১৮০৬ ধ্রাঃ দ্বারা ঘোষণা করেন' 

যে_(১। ইংলশ্ডের উপর নৌ অবরোধ জারী করা হইল। (২) ফ্লান্স বা তাহার 

তর বা নিরপেক্ষ দেশের বন্দরগযীলতে ইংলণ্ডের কোন জ'হাজকে 

ঢাকতে দেওয়া হইবে না; ইংলণ্ডের কোন মাল এই সকল দেশের 
বন্দরে নামাইতে দেওয়া হইবে না। (৩) যাঁদ ইংলশ্ডের কোন মাল অন্য দেশের জাহাদ 

মারফৎ নামান হয় তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। 
ইংল্ড ইহার প্রত্যুত্তর অর্ডারস ইন কাউন্সিল (0:0915 11 ০00011 ) নামক 

এক ঘোষণাপত্র দ্বারা বলে যে_(১) ফ্লাস ও তাহার মর দেশগ:লিতে ইংলন্ডের নো 

অবরোধ ঘোঁষত হইল । (২) এই সকল দেশের বন্দরে কোন 

অর্ডারদ ইন কাউলিল দেশের এমন 1ক নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ঢুকিতে পারিবে না।' 

যাঁদ আদেশ লগ্ঘন করা হয় তবে সেই জাহাজ ও তাহার মাল বাজেয়াপ্ত করা হইবে । 

(৩) যাঁদ কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ 'নতান্তই ফ্রান্স ও তাহাল্প বন্দরে যাইতে চায়: 

তবে সেই জাহাজকে ইংলশ্ডের কোন বন্দরে প্রথম আসতে হইবে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 

[নিকট উপযুক্ত ফি ও শতক দাখিল কারয়া লাইসেন্স লইয়া তবে সেই জাহাজের ফ্রান্সের 

বন্দরে যাওয়া চাঁলবে । ডেনমাকে'র অধীনে একাট শান্তশালী নৌবহর ছিল। পাছে 

এই নৌবহর ফ্রান্স আঁধকার করিয়া আপন শান্ত বাড়ায়, এজন্য ইংলপ্ড এই নোবহর 

ধংস করিয়া দেয় । 
অড্ারস ইন কাউীন্সলের প্রত্যুন্তরে নেপোলিয়ন মিলান 'ডক্রী ১৮০৭ প্রীঃ ঘোষণা 

করেন। ইহাতে বলা হয় যে, শরুশমিতর অথবা নিরপেক্ষ কোন দেশের জাছা্রকে 'ব্রটেন ব।' 

তাহার উপানবেশের বন্দরে ঢাকতে দেওয়া হইবে না। ব্রিটেনের 

মিলান ও ওয়ার ধৃবরহদ্ধে পূর্ণ অবরোধ ঘোষণা বয্লা হইল। নেপোলিয়ন ইহার 
ডিব্রী টি ডি রর 

পর ওয়ারস গিডক্লী (2158৬ 106016০ ) ও ফণ্টেনরু 'ডিক্রী 

(160116817616980 1)6০166 ) ঘোষণা করেন | ইহাতে বলা হয় যে তাহার আদেশ ভঙ্গ 

করার অপরাধে যে সকল ইংরাজ মাল ধূত হইবে তাহা প্রকাশ্যে আগুনে পোড়ান হইবে। 

বার্ন ডিক্রণ, মিলান ডিক্রী এবং ওয়ারস ও ফণ্টেনরদ্য ডিকার নীঁতিগ/লিকে একযোগে 

কান্টনেন্টাল লিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা বলা হয়। 

কাঁণ্টনেন্টাল সিস্টেম চালু কারবার গর নেপোলিয়ন ইহার অবাস্তবতা বুঝিতে 

পারেন। কা্টনেপ্টাল সিস্টেম ছিল আসলে একটি অর্থনোতক অবরোধ নীঁতি। এই 
অবরোধ কার্ধকরণ কাঁরতে হইলে নেপোগিয়নের হাতে প্রচুর নৌবল থাকার দরকার; 

ড় 02 24. 

বালিন ডিব্রী 



১৯০ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের প্রয়োজনীয় নৌবাহিনী না থাকায়, কশ্টনেশ্টাল সিস্টেম একটি 
কাগুজে অবরোধে পাঁরণত হয় । অপরাদিকে ইংলশ্ড তাহার শাস্তশালী নো-বাহনীর 

সাহায্যে 010679 10) 0081201 কায'করী কারতে সমর্থ হয় । 
ফরাপী শৌ-বলের মার্কন য্তরাত্ট্র ইংল্ডের নিদে'শ মানতে অস্বীকার করিলে 
কাভার £ কণ্টিনেন্টাল 
পষ্টেমের বিফলত1. ১৮১২ খ্রীঃ ইংলচ্ডের নৌসেনা আমোরকার কয়েকটি বন্দর 

গরহালাইয়া দেয়। ভ্ডেনমার্ক ইংলণ্ডের আদেশ অগ্রাহ্য করিলে 

'ূংরাজ নৌ-বহর কোপেনহ্যাগেন বন্দর |বধব্ত করে ॥ ফলে আঁধকাংখ দেশ ইংলশ্ডের 
ভয়ে 01675 1 0০০11 মান্য কাঁরতে বাধ্য হয়। অপরাঁদকে ফ্লান্স ও তাঁহার 

মদেশগহীল ইংলণ্ডের দ্বারা অবরদ্দ্ধ হয় । 

সবজ্প সংখ্যক জাহাজ লইয়া, ফ্রান্সের পক্ষে সমগ্র ইওরোপটীয় উপকুল পাহারা 
'দেওয়া অসম্ভব ছিল । ফলে চোরাপথে ইংলগ্ডের মাল ইওরোপে আমদানী হইতে থাকে। 

নেপোঁলিয়নের পক্ষে তাহা বন্ধ করা আদপেই সম্ভব হয় নাই । ইংলশ্ডের কল-কারখানায় 
তৈয়ার মালের ইওরোপে দারুন চাহদা ছিল। ইওরোপের বহহদেশ এই মালের উপর 

'নভর কারত। ফ্রান্সের মাল ছারা এই চাহ্দা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ 
ফ্রান্স তখন শিল্পে পিছাইয্না ছিল। তাছাড়া ইংল"্ডই ছিল 

ইংলগডের নৌৰল ;. তখনও বিম্ব বাঁণজ্যের দরজা । সুতরাং ইংলণ্ডের সঙ্গে ব্যবসায় 
সহায় অবযোধ বন্ধ করার অর্থ ছিল নিজেদের ব্যবসার বন্ধ করা এবং আর্থিক 

ক্ষত করা। নিরপেক্ষ দেশগুলি এজন্য মহাদেশীয় অবরোধ 

মানতে অস্বীকার করে। ফ্রামের এমন কিছ; নৌবল ছিল না যাহার সাহায্যে 

ইংলশ্ডের জাহাঞ্জে মাল আমদানী বন্ধ করা বার। ফলে ইংলশ্ডের জাহাজগনুলি 
নেপোলয়নের নিষেধাজ্ঞা ভাঁঙয়া নিরপেক্ষ দেশে মাল পৌছাইয়া দিলে, নিরপেক্ষ দেশ 
হইতে ইওরোপের অন্য দেশে মাল সরবরাহ হইতে থাকে। তুরস্কের স্যালোনিকা 
বন্দর ব্রিটিশ বাংণজ্যের জন্য খাালয়া দিলে তুরস্ক হইতে ইংলশ্ডের মাল ইওরোপের 
বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে নেপোলিয়নের কাঁণ্টনেন্টাল সিস্টেম ভাঙিয়া 

'পাড়তে থাকে। 

[নিরপেক্ষ দেশে ইংলণ্ডের মাল আমদানী বন্ধ করার জন্য নেপোঁলিয়ন দাবী করেন 

যে, নিরপেক্ষ দেশের বন্দরে ইংরাজ মাল ও জাহাজের প্রবেশ 'নাঁষ্ধ করিতে হইবে। 
নিরপেক্ষ দেশের উপর নেপোলিয়নের এই অন্যার দাবা তাঁহার 

টন রা জনীপ্রয়তা বিনণ্ট করে। পোপের রাজ্য ছিল নিরপেক্ষ দেশ। 
পোপ এই অন্যায় দাবী মানিতে অস্বীকার করেন। নেপোলিয়ন 

পোপকে বম্দণ কাঁরলে পোপের ক্ষোভ সমগ্র ইওরোপের ক্ষোভে পাক্ণত হয়। পোপের 
প্রীত দু্বযবহারের্র জন্য ক্]াথীলক জগতে নেপোলিয়নের বিরদ্ধে দারুণ অসন্তোষ 

দেখা দেয়। 
নেপোধলয়ন জনমত অগ্রাহ্য করিয়া ইওরোপের উপকূলবতাঁ দেশগ্যাীল দখল 

কাররা এই দেশগ্ালতে ইংরাজ মালের আমদানী বম্ধথ করার কাজে হাত 



নেপোলিয়নের বৈদোশক নীতি ১১১ 

দেন। ইহার ফলে তাহাকে ইওরোপের উপকূল অগ্লের প্রায় ২০০০ মাইল ভুমি 
অধিকার করিতে হয়। ফরাসী সম্পদ ও সেনাদলের উপর ইহার 

হঃয়োপের উপকুলভাগ ফলে প্রচণ্ড চাপ পড়ে । নেপোলিয়নের বিপ্লবী ভাবমতি' অধিকার ও ফয়াসী ৪ 
সামরিক শক্তির ক্ষয় বিনষ্ট হয়। লোকে তাহাকে ইওয়োপের স্বৈরাচারী বলিতে 

থাকে। 

পর্তুগাল কাঁণ্টনেস্টাল সিস্টেম মানতে অস্বীকীত জানাইলে, নেপোলয়ন পর্তুগাল 
আধ্কারের সঙকলপ নেন । এই সঙ্গে নেপোলিয়ন স্পেন আধকার করার সিদ্ধান্ত নেন। 

দ্গেনের ভিতর দিয়া পতু'গালে সেনা পাঠ।ইবার সময় তান স্পেন 
আধকার কংরয়া নেন। অতঃপর তিনি স্পেন সরকারকে মহাদেশীয় 

তবরোধ মানিতে দাবী করেন ॥ ফরাসী সেনার হাতে স্পেনের বুরবো রাজা বন্দ হন। 
ইহাতে স্পেনের লোক দারুণ ক্ষোপয়া বায় । তাহারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতায় 
মনত যুদ্ধ আরম্ভ করে । এই বুদ্ধের নাম ছিল পৌননসূলার ওয়ার বা উপদ্ধধপের 
যদ্ধ। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিলেও নেপোলিয়ন জয়লাভ ঝারতে পারেন নাই । 
1৩ পরে বলেন ষে, স্পেনের ক্ষতই আমার সবনাশের কারণ” (1175 99910151) 
1061 1011160107৩ )। 

রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার টিলজিটের সান্ধর দ্বারা কাণ্টনেন্টাল 
পশ্টেম মানিতে রাজী হন। কিছ্বাদনের মধ্যে তিনি বাীঝতে পারেন যে, 

ইহার ফলে রাশিয়ার ক্ষাত হইতেছে । এজন্া তান মত 
পান্টাইপলা ইংলশ্ডের বরুদ্ধে অবরোধ তুলিয়া নেন। ইহাতে 

নেপোলিয়ন র্স্ট হইয়া রাশিয়া আক্রমণ করেন। রুশ যুদ্ধে নেপোলিয়নের 
শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তাঁহার প্রাসম্ধ সেনাদল বা গ্র্যাশ্ড আর্মি (01920 
এগ ) রুশ যদ্ধে ধংস হইয়া যায়। মস্কো আভিষানের বিফলতা ছিল 
নেগোলিয়নের সবপ্রথম বড় ধরণের সামরিক পরাজয় । ইহা ফলে তাহার সেনাদের 
মনোবল ভাঙিয়া যার । ইওরোপের পরাধীন জাতিগ্লি তাঁহার বিরুদ্ধে "বিদ্রোহ 
করে। 

. মোট কথা মহাদেশীয় অবরোধের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ইওরোপের দেশগুলিতে 
নেপোলিয়নের বিরদ্ধে জাতীয়তাবাদ প্রতিরে।ধ দেখা দেয়। প্রথমে স্পেনে তাহা 

আরম্ভ হইলেও রাশিয়া, জার্মানী সবর তাহা ব্যাপক আকার 
ধরে। এঁদকে ইংলণ্ডের নৌবঙ্ের শ্রেষ্ঠতার জন্য অবরোধ ভাঙয়া 
পড়ে। মহাদেশীয় অবরোধে ফরাসী জনগণের অশেষ দুদশা 

ঘটে। ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী নেপোলিয়নের প্রতি শ্রদ্ধা হারায় ॥ মাক'হামের মতে, 

এই সময় হইতে নেপোিয়নের ভাবিষ্যৎ সম্পকে বৃজেয়া শ্রেণী উদাসীন হইয়া পড়ে ।১ 
ফরাসী আইন সভায় নেপোলিয্নের কাজের সমালোচনা আরম্ভ হয়। এমন কি 

১, প্রগত 8218 062806. 8095 0808006 37008567678 60 800790078 1868৭, 14887107970 

-৮235001900 8700. 086 & স8970806 01 2202009, 

স্পেনের যুদ্ধ 

মস্কো যুদ্ধ 

ফরাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
ক্ষোভ 
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তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত কারবার জন্য চক্র/ন্ত আরম্ভ হয় ।৯ সুতরাং কণ্টিনেপ্টাল সিস্টে 
নেপো।জয়নের পতনের প্রধান ধাপ ছিল ইহা বলা বায়। 

পেন্নিনজ্ঞভশাল্ আনুদ্রী ও হল্লাফল্তন (1186 17601170980197 81 8100 

7:880169 )$ নেপোলিয়ন কর্তৃক ঘোধিত কণ্টিনেন্টাল সিস্টেমে পতৃগাল সহযোগিতা 
কারতে অস্বীকার করায়, নেপোলিয়ন পতু'গাল আক্রমণের জন্য স্পেনের ভিতর দিয়া 

. তাঁহার সেনাদল পাঠান । এই সেনাদল অকস্মাৎ স্পেনের দগ'গুলি 
নেপোগয়নের স্পেন 1. € 
আনিকার আঁধকার করিলে স্পেন রাজ চতুর্থ চালস পলায়ন করার চেষ্টা 

করেন। 'কন্তু তান ফরাসন সেনার হাতে বন্দী হন। স্পেনবাসধরা 
চতুর্থ চালসের পুত্র ফান্দিনান্দকে রাজা ঘোষণা করিয়া ফরাসী সেনাদলকে স্পেন 
ত্যাগের জনা দাবী জানায় । নেপোলিয়ন এই দাবীতে কণ“পাত না করিয়া তাহার 
জ্োষ্ঠ ভ্রাতা োসেফ বোনাপাটকে স্পেনের রাজা বাঁলগ়া ঘোষণা করেন। ফরাসী 
সেনা পারবত হইয়া যোসেফ্ষ স্পেন শাসনের চেষ্টা করেন । যোসেফ নেপোলিয়নের 
উদ্ারনোতিক সংস্কারগুলি স্পেনে প্রবর্তন কারয়া জনমত্কে প্রশমিত করার 
সেটা করেন।, 

নেপোলিয়নের এই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী হস্তপেক্ষে স্পেনবাসীর মর্ধাদা ও দেশপ্রেমে 
আঘাত করে! স্পেনবাসীরা ফরাসীদের বহিত্কারের জন্য আমরণ সংগ্রামের সকলে 

নেয় । ক্ষুদ্র স্পেনের জাতাঁয়তাবোধকে আমল না দিয়া, নেপোলিয়ন 
রা জাতীয় যুদ্ধের ইহাকে সামারিক শান্তর দ্বারা দমাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি 

ভুলিয়া যান যে, একাঁট জাতিকে বল প্রয়োগ হ্থারা দাবাইয়া রাখা 

যায় না) ধন্ধ-নিধন-জমিদারকৃষক-যাজক নিব'শেষে সকল স্পেনবাসন স্বাধধীনত? 
সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। 

ইাতমধো ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্তী জর্জ ক্যানিং ঘোষণা করেন যে, “ইওরোপের 
যে কোন জাত বাঁ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অন্ত ধরে, ভবে ইংলপ্ড তাহার পিছনে 

দাঁড়াইবে ।” এই ঘোষণাকে কাষে" পরিণত কারবার জন্য ইংরাজ্ 
ইংলওের হগুক্ষেপ. বাহন স্যার জন মুরের (877 7০0 14০০:) নেতৃত্বে পতুগালে 
গবতরণ করিয়া, স্পেনে প্রবেশ করে। ফলে স্পেনের যুদ্ধের ব্যাপকতা বাড়ে । ইওরোপ 
রুদ্ধ*বাসে এই যৃণ্ধের ফলাফল লক্া করে । নেপোলিয়নের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার 
অভাবের ফলেই পোঁননসূলার য্ণ্ধ বা স্পেনীয় উপদ্বীপের ধুদ্ধ ঘটে । একনাগাড়ে 
ইওরোপের বৃহৎ শান্তগুলিকে পরাস্ত কারবার পর তাঁহার মনে একপ্রকার অন্ধ আত্ম" 
ধব*্বাস দেখা দেয় । ফলে তান স্পেনের আঁধবাসীদের আবেগ ও জাতী য়তাকে উপেক্ষা 
কাঁরয়া স্পেনে হুজ্তক্ষেপ করেন । তান ভাবতে পারেন নাই যে, ক্ষুদ্র স্পেন মরণপণ 
প্রাতজ্ঞায় গাহার বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। 

ইাতমধ্যে ইংরাজ সেনাপাঁত স্যার আর্থার ওয়েলেসাল বা স্বনামধন্য ডিউক অফ 

খুয়োলংটন স্পেনের যুদ্ধ পারচালনার দায়িত্ব নেন। তিনি ছিলেন ভারতের বড়লাট 
১, ড1006206 020:010---080০16০2. 

চে 
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লড ওয়েলেসলির মধাম ভাতা । তান ১৮০৮ শ্রীঃ ভিমিয়েরোর €ড1001610 ) 

ডিউক অফ যহদ্ধে এবং টলভেরার যুদ্ধে (১৮০৮ শ্রীঃ) ফরাসী বাহিনগকে পর 
ওয়েলিংটনের গর দুইবার পরাজত করেন । তান নেপোলরনের রণকোশল 
০ ঃটলতেরার অনুধাবন করিয়া তাহারই কৌশলে ইংরাজ সেনাদের “শাক্ষিত 

করেন। 

স্পেনের ইংরাঞজ সেনাদের বিরান্তকর যুদ্ধের প্রাতকারের জনা নেপোলিয়ন তাঁহার 
শ্রেষ্ঠ সেনাপাঁত ম্যাসেনাকে (159956179 ) স্পেনে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাঠান । 
হানার ম্যাসেনা আসিবার পর ইংরাজ সেনা সম্মুখ বুদ্ধ ত্যাগ কারয়া 
উর বাহ পতুগালে টোরেস ভেদ্রা (7:07759 ৬০৫185) নামে এক আত্মরক্ষা 

বৃহ গঠন কারয়া ইহার আড়ালে যুদ্ধ চালাইভে থাকে । ম্যাসেনা 
শত চেস্টা করিয়াও এই বৃযহ ভাঙতে অপারগ হন । ফলে ইওরোপে নেপোলিয়নের 
মর্যাদা ?বনণ্ট হয় । | 

এদকে নেপোলয়ন রুশ বুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন । এই সুযোগে ১৮১২ শ্রাঃ ডিউক 
অফ ওয়োলংটন স্যালামাতকার যুদ্ধে ফরাসীদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন । মাদ্রিদ 

ূ ইংরাজ সেনার আধকারে আসে । ষোসেফ বোনাপার্ট প্রাণ লইয়া 
ভিন স্পেন হইতে পলাইগ্না যান। ১৮১৩ প্রঃ ডিউক অফ ওয়োলংটন 

1ভন্তোরিয়ার (৮100119 ) যুদ্ধে ফরাসধ সেনাপাঁত মার্শাল 
জহুদ্দানকে চূড়ান্তভাবে পরাঁজত কাঁরলে ফরাসী বাহন স্পেন ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হয়। ইহার পর ওয়েলিংটন ফ্রাম্স আকুমণের উপক্রম করেন । 

পেণিনসলার বুদ্ধের বিফলতা নেপোলিয়নের সামরিক মর্ষাদা ক্ষ করে । স্পেনেই 
নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম নৃতন ধরণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন ॥ স্পেনেই সবপ্রথম 

একটি জাতি তাঁহার বিরহদ্ধে সামাগ্রকভাবে ল্লুখিয়া দাঁড়ায় । 
টা জাতীয় প্রাতরোধের সম্মুখে নেপোলিয়নের রণকোঁশল বিফল হয়। 

ছ্িতীক্তঃ, স্পেনে তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইবার ফলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদ 
নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে ইওরোপে তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগে। 

নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী, সাম্রাজ্যবাদী নশীত প্রকট হইয়া উঠে। ইহার ফলে তাহার 

বিরুদ্ধে জাতশয়তাবাদী জাগরণের সচনা হয় ॥ তৃতীয়তঃ, কাণ্টনেণ্টাল সিস্টেম স্পেনে 
বিফল হইলে, রাশিয়া গ্রভীতি দেশেও ইহাকে অগ্রাহ্য করা আরম্ভ হয় । চতুর্থতঃ, 
স্পেনের যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয় । নেপোলিয়ন এজন্য বলেন যে, “স্পেনের 
ক্ষত আমার সবনাশ ডাকক়্া আনে” (1005 90271191) 01961 10101601069 )। 

ল্লামশ্শিস্্রান্ল হিত্ত ক্সিন্রেতা ভ্ডজ্ছ £ ক্ফো অঅভিম্যান্ন (286 
07681500দা0, 01417887006 ছা1618 [15889 : 1109900দ7 (08117810 ) 8 টিল- 

িটের সন্ধির (71680 ০? [11516 ) ১৮০৭ শ্র3ঃ, পর নেপোলিয়ন সম্পকে জারের যে 
শ্রদ্ধা ছিল তাহা ক্ষয় পায় ॥। জার বাঁঝতে পারেন যে, টিলাজটের সাম্ধর দ্বারা রাশিয়ার 

কোন প্রকৃত লাভ হয় নাই। এই সাঁত্ধর ছারা তুরম্কের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য 

ইওরোপ (বি. এ. )--৮ 
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করিবার যে প্রতিশ্রুতি নেপোলিয়ন দেন তাহা তিনি পালন করেন নাই । ইহাতে জার 
প্রথম আলেকজাণ্ডার ক্ষুব্ধ হন । তান বুঝিতে পারেন যে, নেপোলিয়ন রাঁশয়াকে 
তাঁহার তাঁবেদার রান্ট্রে পারণত কাঁরতে চান। প্রাশিয়ার নির্বাসিত দেশপ্রেমিক স্টাইন 
হরির এই সময় মস্কোতে বাস করিতেন । তিনি রুশ মন্দের বৃঝাইতে 
বিফলতা £ ষ্টাইনের থাকেন যে, রাশিয়ার ফরাসী নাতির পাঁরবর্তন করা দরকার, 
প্রতাৰ নতুবা রাশিয়া নিজেই বিপন্ন হইবে । ব্রিটিশ রাণ্ট্দুতও জারকে 

একই কথা বুঝাইতে থাকেন। তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে 
রাষ্টজোটে যোগ দেওয়ার জন্য জারকে পরামর্শ দেন। ফলে জার প্রথম 
আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের সহিত সম্পক নুতন করিয়া পযশালোচনা আরম্ভ 
করেন। 

এছাড়া জার প্রথম আলেকজান্ডার 'বিশেষ কয়েকটি কারণে নেপোলিয়নের প্রতি 

অসন্তুষ্ট হন। (১) প্রাশিয়া ও আম্ট্য়াকে পরাস্ত কাঁরয়া নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডের কিছু 
অংশ অধিকার করেন। এই আধকৃত স্থান লইয়া নেপোলিয়ন গ্রাণ্ড ডাচি অফ ওয়ারস 

' নামক রাজ্য গঠন করেন । এই রাজ্য রক্ষা জন্য কয়েক লক্ষ ফরাসী সেনাকে পোল্যান্ডে 
রাখা হয়। ইহার ফলে পোল্যান্ডে ফরাসী প্রভাব বাড়ে । পোল্যান্ডকে ফরাসণ 
তাঁবেদার রাষ্ট্রে পারণত কাঁরলে রাশিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন হয় । নেপোলিয়ন এ বিষয়ে 
জারের প্রাতবাদ অগ্রাহা করায় জার রুন্ট হন। 

(২) জারের ভগ্মীপতি ডিউক অফ ওল্ডেনবার্গ, কাণ্টনেণ্টাল সিস্টেম অগ্রাহ্য করিলে 
নেপোলিয়ন তাহার রাজ্য দখল করেন । ওল্ডেনবাগ্গের ভিউকের পরখ ক্যাথারন ছিলেন 
জারের 'প্রয় ভগিনী । ক্যাথারিন, তাঁহার ভ্রাতার নিকট নেপোলিয়নের বিরদ্ধে আবেদন 

জানাইলে, রূশ আঁভজাত মহল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জ।রকে কড়া 
বাবস্থা লইবার পরামশ" দেন। 

(৩) জার তাঁহার ভাগনী আনাকে ( &0.0& ) নেপোৌলয়নের সাঁহত বিবাহ দিতে 

রাজ না হইলে নেপোলিয়ন অপমানিত জ্ঞান করেন । ইহার পর নেপোিয়ন আশ্ট্রয়ার 
হ্যাপসবার্গ রাজবন্যা মালয় লুইসাকে বিবাহ করেন। কিন্তু জার এই বিবাহের ফলে 
রাশিয়ান বিপদ আশওকা করেন। তন মনে করেন ষে, ফ্রান্স ও আন্ট্রয়া এককাট্রা হইয়া 
রাশয়ার ক্ষাতসাধন কাঁরবে। 

(8) রুশজার লক্ষ্য করেন যে, কা্টনেণ্টাল পিম্টেমের ফলে রাশিয়ার প্রভৃত 
অথনোতিক ক্ষতি ঘাঁটতেছে। ইংলশ্ডের মালের অভাবে রাশিয়ার লেকের দহধখ-দদ্র'শা 
বাঁড়য়াছে। রাশিয়ার জিলিষপন্রের দাম বাঁড়গ়া যায়। ব্রিটিশ বাণিজ্য বরনকউ করায় 
রাশিয়া বি*ববাণিজ্য হইতে 'বিচ্ছ্ হইয়া পড়ে । রুশ কারখানাগ্যাল অচল হইয়া যায়। 
এমতাবস্থায় তান ধীরে ধীয়ে রুশ বন্দরগ্ৃলি ব্রিটিশ বাণিজে)র জন্য খুলিয়া দেন 
জার ইংলন্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ ত্যাগ করিলে নেপোঁলিম্নন অত্যন্ত বিরন্ত হন। একষেন্ে 
তাঁহার পক্ষে রাশিয়া আক্রমণ করা ছাড়া অন্য পথ খোলা ছিল না। এদিকে স্পেনের 
যুদ্ধে নেপোলিয়নের হয়রান জারকে উৎসাহিত বরে। নেপোিয়নের ন্যায় রণপাশ্ডত 
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ক্ষদ্রু স্পেনের 'নিকট ব্যাতব্যস্ত হইলে, নেপোলিয়নের ক্ষমতা সম্পকে" ভীতি দূর হয় । 
এইভাবে রশ যুদ্ধের পটভূমিকা রচিত হয় । 

(৫) এছাড়া সুইডেন ছিল রাশিয়ার প্রাতিবেশণ দেশ । বাল্টিক সমুদ্রে আধিপত্য 
স্থাপনের জন্য জার সুইডেনকে নিজ নিয়ন্লণে রাখার চেগ্টা করেন। কিন্তু 
নেপোলিয়ন সুইডেনের সিংহাসনে তাঁহারই অনংগ্রত সেনাপাত বাণণডোটকে বসাইলে 
জার বিপদ বোধ করেন। এই সকল কারণে ফ্রান্সের সাহত রাশিয়ার মিত্রতায় 
ভাঁটা পড়ে। | 

এীতহাসিক মর্স চ্টিফেনসের মতে, কাণ্টিনেশ্টাল সস্টেম কাষ'করণ কাঁরতে জারের 
অস্বীকৃতিই 'ছিল নেপোলিয়নের রুশ অভিযানের মূল কারণ। 1কন্তু নেপোিয়নের 

জীবনশকার ভিনসেন্ট ক্রোনিনের মতে, পোল্যান্ড উপলক্ষে মতভেদই 
ফ্রান্স ও রাঁশয়়ার মৈত্রী নাশের মুখ্য কারণ।১ মর্প ম্টিফেনস 
হইলেন ইংরাজ এতিহাসিক । স্বভাবতই তান ক্টিনেশ্টাল 

1সস্টেমের উপর. জোর দিয়াছেন । অনেকে মনে করেন ষে, পোল্যান্ডের ঘটনাই উভয় 
দেশের মধ্যে বিভেদের প্রধান প্রাচীয় রচনা করে। তাছাড়া নেপোলিয়ন এমন ভাব 
দেখাইতেন যে, রাশিয়া হইল একটি অনগ্রসর দেশ। নেপোলিয়ন হইলেন ইওরোপের 
সম্পাট । নেপোলিয়নের এই অহামকা জায়ের মনে ঘৃণার স্গার করে। 

নেপোলিয়নের রাঁশয়া অভিষান ছিল সামারক ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা । 
বরাবর দেখা যায় যে, উত্তর ইওরোপ হইতে যোদ্ধা জাতিগল দক্ষিণ ইওরোপ জয় করিয়া 

বসবাস কারয়াছে। দ্বাক্ষণ ইওরোপ বা ফ্রান্স হইতে উত্তর 
ইওরোপের অন্তর্গত রাঁশয়া আক্রমণ ছিল নঙ্ীরাবিহীন ঘটনা । 
নেপোলয়ন সর্বপ্রথম ইহার সূচনা করেন। তান রাশিয়ার 

প্রতিকূল আবহাওয়া ও যোগাযোগের অসীবধার কথা স্মরণ রাখিয়া তাঁহার রণপারিকল্পনা 
রচনা করেন। 

নেপোলিয়ন ১৮১২ খ্রীঃ ২৪শে জুন ৬ লক্ষ সেনা লইয়া রুশ সীমান্ত আতক্রম 
করেন। তাঁহার পাঁরক্পনা ছিল যে, তিনি সম্মূখ যুদ্ধে রুশদের সাবাড় করিকা 

দবেন। কিন্তু রুশ সেনাপাঁত কুটুজফ নেপোলিয়নের সাঁহত 

মর্স টিফেনস ও ভিনসেন্ট 
ক্রোনিনের অগ্িমত 

দক্ষিণ হইতে উত্তর 

ইওরোপে অভিযান 

রে সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া গছ; হটিরা, ফয়াসী সেনাদের রুশ দেশের 
রণকৌশল অভ্যন্তরে টানিয়া নেন। ফরাসী সেনা রাশিয়ার ভিতরে ঢুকিবার 

পর তান সম্মুখ যুদ্ধ ও পাল্টা আক্রমণ দ্বারা ফরাসী সৈন) দলকে 

ধংস কারবার ব্যবচ্থা করেন । রুশ সেনারা 'পছ: হটিবার় সময় সকল প্রকার খাদ্যদুব্য 
ধ্বংস করিয়া ফেলে । ফলে নেপোলিয়ন সমহদায় সরবরাহ স্বদেশ হইতে আনিতে বাধ্য 

হন। রাশিয়ার ন্যায় দূর দেশে এই সরবরাহ নিয়মিতভাবে বজায় রাখা সহজ কাজ 

ছিল না। 
নেপোঁলিয়ন রাশিয়ার ভিতন্ন অগ্রসর হইলে রৃশ সেনাদল পিছ; হাটিতে থাকে। 

রানার হজ 

১, 12069060900. 2,885. 
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অবশেষে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮১২ ধ্রাঃ মস্কোর সাঁত্রকটে বোরোভিনো (8০0:04109 ) গ্রামে 

কৃটুজফ মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া দাঁড়ান । বোরোিনোর রন্তক্ষর়ণ 
বোরোডিলোর যুদ্ধ যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ কাঁরলেও তাঁহার সৈন্য ও রসের প্রচুর 
নেপোলিয়নের  ক্ষয়ক্ষাত হয়। রুশ সেনা আত্মসমর্পণ না করিয়। পর্ব 
পরিচালনার ধিফলতা পাঁরকজ্পনামত পুনরায় পিছু হটিয়া যায় । নেপোলিয়ন অরাক্ষত 

মদ্কো নগরী অধিকার করেন। নেপোলিয়নের এই বিজয় ছিল 
শন্য বিজয়। কারণ তান রাশিয়ার ভূমি আঁধকার করিলেও তাহার সেনাদল অক্ষত 
থাকে। একটি দর্্ঘটনার ফলে এঁতিহাসক মস্কো নগরী আগ্মদগ্ধ হয়। মস্কো 

আঁধকারের পর নেপোলিয়ন আশা করেন যে, পরাজিত ও অপমানিত রুশ জার তাহার 
সহত সন্ধি হ্থাপন কারবেন। কিন্তু তাঁহার আশা বিফল হয় । জার সীণ্ধি প্রস্তাব না 
দয়া, আসন শীতে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি চালান। 

ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের স্পেনের ষ্দ্ধে বিফলতার খবরও বাতাসে ছড়ায়। এঁদকে 
রাশিয়ায় শীত আরম্ভ হয় ও বরফ পড়ে । প্রাকীতিক বিপ্ য়ে নেপো'লিয়নের সরবরাহ 

ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। নেপোলয়ন বাঁঝতে পারেন ষে, তিনি 
টী ভয়ঙ্কর বিপদে জালে পাঁড়য়াছেন। রূশরা শীতকাল পর্যন্ত 
পাণ্টা আক্রণঃ তাঁহাকে আটকাইয়া পাল্টা আঘাত হানবে । অন্ত্রোবর মাসের ১৯ 
শর্যা্ড আর্ষি ধংস তারিখে তিনি সেনাদের স্বদেশে দ্রুত 'ফক্পিবার হকুম দেন! 

| নেপোলিয়নের শিবিরে খাদ্যাভাব, শশতের কাপড়ের অভাব ও 

টাইফাস রোগের মহামারী দেখা দেয় । এই দহঃখ-কণ্টে তাঁহার সেনাদলের মনোবল 

ভাঙিয়া-যায় । এদিকে রুশ সেনাদের পাল্টা হানায় রুগ্ন ও ক্ষুধাত বহু ফরাসী সেনা 

মারা পাঁড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায় নেপোলিয়নের গ্র্যা্ড আম ধংস হয় । 

৬ লক্ষ সেনার মধ্যে মাত ৫০ হাজার সেনা দেশে 'ফারতে পার়ে। নেপোলিয়নের 

01210 &01য বা সেনার এই শোচনীয় পরিণাত ইওরোপে দারুণ প্রাতক্রিয়া সৃষ্টি 

করে। সর্ধ্র তাঁহার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ উত্থান ঘট্টে। ভাঁহার সাগ্রাজ্য ভাঙিয়া 

পড়ে। ফ্রান্সের ভিতরেও তাহার 'বরুচ্ধে জনমত জাগ্রত হয় । মস্কো অভিযান 1ছল 

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী “শেষ সঙ্গীত” (5120 50108 )। 

ন্নে শিক্ষক মমুক্ডিস্থুক্ধ ৪ নেপোলিস্মন্নেক্র 
তন্ন (5০ আও 91 15061861078 চা] 01 ত৪091995 ) 8 নেপোলিয়নের 
মস্কো আভষানের ধিফলতা সমগ্র ইওরোপে নব উন্মাদনা সৃজ্টি করে। নেপোলিয়ন 
যে অজেয় নহেন তাহা প্রমাণিত হইলে ইওরোপায় শান্তগীল পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে 

জান জোটবম্ধ হয়। রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংলশ্ড চতুর্থ কোয়ালিশন বা 
জাতীয়ভাঘাদী শান্ত জোট (চ০৮1) 29811000 ) গঠন কাঁরয়া নেপোলিয়নের 
বিদ্রোহ £ চতুর্থ পতন না হওয়া পর্যন্ত ষ্ম্ধ চালাইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা নেয় । 
কোয়ানিশন গঠন. এঁদকে নেপোঁিয়নের কঠোর শোষণে তাঁহার সাম্রাজাভুন্ত 
জাতগুলি স্বাধীনতা লাভের জন্য মরিয়া হইল্লা উঠে। জার্মানীতে নেপোলিয়নের 



নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীত ১১৭ 

এবরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ তীব্র হইয়া দেখা দেয়। জার্মান জাতীয়তাবাদের 
এই জাগরণে প্রাশয়ার বিশেষ ভীমকা ছিল। নেপোলিয়নের হাতে শোচনীয় 
পরাজয়ের পর প্রাশিয়ার পৃনগঠন আরম্ভ হয়। প্রাশিয়ার দেশপ্রোমক স্টাইন, 
হার্ডেনবা্ প্রভীত শাসন ও শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে জামণন জাতির মনে নব প্রেরণা 
সণ্চার করেন। কৃষকেরা লাঙল ফোলয়া, শ্রামকেরা হাতুঁড় ফেলিয়া, ছাত্র বই ফোলয়া 
সেনাদলে যোগ দিয়া জার্মান মনুত্ত সংগ্রামে যোগ দেয় । নেপোলিয়ন ইহার আগে 
এইর্প জাতীর বিক্ষোভের সম্মুখীন হন নাই। জার্মানীর এই জাগরণ দৌঁথয়া অপর 
জামণন রাষ্ট্র আন্গুয়া শেষ পযন্ত চতুর্থ শান্ত জোটের সাঁমল হয়। 

চতুর্থ শান্ত জোটের অন্তভু্ত শান্তগযীল ৪*স আরুমণের পাঁরকম্পনা নেয় । এই উদ্দেশ্যে 
প্রাশয়া ও রাশয়ার সেনাদল প্রাঁশয় সেনাপাঁত ব্লকারের অধীনে ফরাসী সীমান্তের 

দিকে আগায় । দক্ষিণ 'দিক হইতে আম্টুয়ার বাহিনী আগাইতে 
রা থাকে । উত্তর দিক হইতে সুইডেনের সেনা যাত্রা করে । নেপোলিয়ন 

চতু'দদকে পাঁরবোম্টত হইয়া তাঁহার বিখ্যাত 026 ৮/ 0925 বা 

“একের পর এক" নীতি লইয়া ঝড়ের গাঁতিতে অন্ট্িয়াকে আৰুমণ করেন । আশ্টিয়াকে 
ড্রেসডেনের (1)155007) যুদ্ধে (১৮১৩ প্রাঃ) তিনি পরাস্ত করেন । কিন্তু নেপোলিয়নের 

সাফলা ছিল ক্ষণস্থায়ী । মিশ্রশান্ত তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে লাইপাঁজগে (1-519515 ) 
ঘাঁরয্লা ধারলে, তিনাদন আবশ্রান্ত যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন জার্মানী হইতে পিছু হয়া 
ফ্রান্সে চাঁলয়া আসেন । এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের প্রচুর ক্ষরক্ষাতি হয় । জামান? 
নেপোলিয়নের শাসন হইতে মনুস্ত হয়। নেপোলয়নের সাম্রাজা ভাঁঙয়া পড়ে । লাইপ- 
[দ্রগের যুদ্ধকে জাতিসমহের যাদ্ধ (880616 ০1 9600205 ) বলা হয়। কারণ এই 
যুদ্ধে বাভন্ন জাতি একযোগে নেপো।লিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। 

[বিজয় 'মন্ত্রশান্ত নেপোলিয়নের সাহত একটি সম্মানজনক শতে সন্ধি স্থাপনের 
প্রদ্তাব করে । এই প্রস্তাবে নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের রাজা ছিসাবে স্বাকৃতি দান; 

ক্লান্সকে রাইন সশমান্ত পথন্ত প্রাকাতক সীমা স্থাপনের উদার শর্ত 
৪২১ দান করা হয়। কিন্তু নেপোলিয়ন বেলাজয়াম ছাড়তে রাজ" না 
মিত্রশজির গ্যারি হওয়ায় এই সম্থি প্রস্তাব ব্যর্থ হয়। ইহার ফলে বিজয়ী মন্বাহিনী 
অধিকার ফরাস? সামান্তের পাঁচটি হ্থান 'দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করে। ফরাসী 

জনসাধারণ নেপোলিয়নের স্বৈরশাপনের প্রাত বিরাগ বশতঃ দেশ 

রক্ষার জন্য আক্রমণকারীদের বাধাদানে বিরত থাকে । ফলে বিজয়ী মন্ত্র বাহনী 
অনায়াসে প্যাঁপ্পস নগরণী আঁধকার করে 

মন্তরশান্তর হদ্তে পরাদ্ত ও হতমান নায়ক নেপোলিয়ন ফণ্টেনরংর লান্ধ (158 
01 7070910901980 ) ( ১৮১৪ খ্রীঃ ) স্বাক্ষর কারতে বাধ্য হন্ন। এই সা্ধর ফলে 

?তান ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এলবা দ্বীপে নির্বাসনে চলিয়া 
যান। তাঁহাকে ২ মিলিয়ন ক্রা পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 

নেপোলিয়নের রাঙ্জনোতিক জীবনের উপর আপাততঃ যবানকা নানা আসে। 

ফণ্টেনরুর সন্ধি ১৮১৪ হীঃ 



১১৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

নেলোল্িস্্রনেন্স্ প্রত্যাবর্তন 2 এক্স্ণত দিলেন লাজত্ু 
( 7660877 01 191)0916012 8 [116 17170760 10859 ) £ ইওরোপায় শানতজোটের 

দ্বারা পঞ্জাস্ত হইয়া এলবা দ্বীপে নিব্দাসত হইলেও নেপোলিয়ন তাঁহার উচ্চাকাঞ্খা 
ত্যাগ করেন নাই । এলবা দ্বীপ হইতে তীক্ষ; দৃষ্টিতে তিনি 

টা ৯৮: ক্ষান্সের পাঁরীচ্ছিতি লক্ষ্য করেন । বিজয়শ মিন্রশান্তবর্গ ফ্রান্সের 

প্রত্যাবর্তন সিংহাসন হইতে নেপোলিয়নকে সরাইয়া বুরবো বংশীর অষ্টাদশ 
লুইকে হ্ছাপন করে । নেপোলিয়নের পতনের পর দেশত্যাগণ এমাগ্র 

বা উদ্ধাস্তু আভজাতরা ফ্রান্সে ফারয়া আসিয়া মহা গোলযোগ সঘ্টি করায়, ফরাসী 
জনসাধারণ বূরবো শাসনের প্রাত বরন্ত ছয় । নেপোলিয়ন এই সুযোগে এলবা ত্যাগ! 
কারয়া ত্রিটিশ নৌবহপ্পের দন্টি এড়াইয়া দাক্ষিণ ফ্রান্সে অবতরণ করেন । ফরাসী সরকায়ী 
সেনাদলের আঁধকাংশ সেনা নেপোলিয়নের প্রাতি আনুগত্য জানায় । নেপোলিয়ন তাঁহার 
অনুগত সেনাদলসহ প্যারিসের 1দকে আগাইলে বৃরবোঁ রাজা অন্টাদশ লুই ফ্রান্স ছাড়িয়া 
প্রাণভয়ে পলাইয়া যান। নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন । 

বিজয়ী মিন্রশত্তি এই সময় আন্্রয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে ইওরোপের পুন" 
গঠিনের আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। নেপোলিয়নের ফ্রান্সে ফারয়া আসবার খবর পাইয়া 

তাহারা ফ্রান্স আক্রমণের জন্য দ্রুত সেনা সাম্বেশ করে। ডিউক 
8৮ ক্লাস অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ইংরাজ বাহিন? বেলাজয়ামের পথে ফরাসী 

সীমান্তের দিকে আগাইয়া যায় । প্রাশিয়ার সেনাপতি রুুকারের 

নেতৃত্বে প্রাশিয় বাঁহনী ফরাসী সশমান্তের দিকে ছটিয়া চলে । ইতালণকপ দিক হইতে 
আল্টরয়া ও সাডানয়ার বাহনী দক্ষিণ ফ্রান্সে ঢুকিবার চেম্টা করে। 

নেপোলিয়ন দেখেন যে, তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা শুর সৈন্য সংখ্যা বহু গৃণ 
বেশী । তিনি ইহাতে হতব্াদ্ধ না হইয়া 006 ০১ 016 7০11০ বা “একের পর এক” 

নাতি অনুসরণ করেন। তান সর্বপ্রথম ডিউক অফ ওয়োলংটনকে 
যুদ্ধ দানের জন্য বেলাজয়ামের আভমহথে যাল্লা করেন । কোরান 
ব্রার ( 38805 73199 ) যুদ্ধে করাসণ সেনাপাতি মাশশাল নে, ইঙ্গ- 

বেলজায় সেনাদলকে পরাস্ত করেন। ইহার পর নেপোলিয়ন আগাইয়া আসিয়া 
বেলজিয়ামের ওয়াটালহ গ্রামের নিকট ডিউক অফ ওয়োলংটনের পাঁরচালনাধাীন ইংরাজ 
ফৌজের সম্মুখীন হন। নেপোলিয়নের সাহত যুদ্ধ আসন্ন, দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি 
ডিউক অফ ওয়োলংটন দ্রুতগামী অ*বারোহা দ্বারা প্রাশিয় সেনাপাঁত রুকারকে তাঁহার 
সহিত যোগদানের জন্য বার্তা পাঠাইয়া দেন। সেনাপাত ব্লুকারকে পথে আটকাইবার 
বাবস্থা না করিয়া নেপোলিয়ন মারাত্মক ভুল করেন। ওয়াটালতর যুদ্ধ চালবার সময় 
ব্রুকার সসৈন্যে ডিউক অফ ওয়োলিংটনের সাহত যোগ দিলে নেপোলিয়নের পক্ষে এই 
সাম্সালত বাহনণকে পরাস্ত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তিনি ২৫ হাজার ফরাসী 
সৈনিকের প্রাণ বাল দিয়া, ওয়াটা্লু রণক্ষেপ্র : ১৮ই জুন, ১৮১৫ প্রাঃ ) হইতে প্যারিসে 
পলাইয়া আসেন । ওয়াটাঙ্গর যুদ্ধ ছিল মহাবায লেপোলিয়নের জীবনের শেষ যুদ্ধ ॥ 
এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তাঁহার ভাগান্নাব চিরতরে অস্তমিত হয় । 

ওয়াটার্লু যুদ্ধ; 
নেপোলিয়নের পরাজয় 



নেপোলির়নের পতনের কারণ £ তাঁহার কাতিত্ব ১১৯ 

নেপোলিয়ন প্যারিস হইতে দক্ষিণ ফ্রান্সের রাচ ফোর বন্দরে পঙ্গায়ন করেন । তাঁহার 
উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ যোগে ফ্রান্স হইতে পলাইয়া যাওয়া । তানি হতাশার সহিত দেখেন 

যে, ব্রিটিশ নৌবহর তাঁহার পলায়নের পথ বম্ধ করিয়া দক্ষিণ ফ্রান্সের 
0 সেট উপকুল অবোধ কাঁরয়াছে। শ্থলজাগে এবং জলভাগে বেণ্টিত 
নির্বাদন হইবার ফলে নেশোলয়নকে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হয় । 

[নি রাঁচফোর্ট বন্দবে বেলার়োফোন যুদ্ধ জাহাজের ইংরাজ 

ক্যাপ্টেন হোওয়াের কট আত্মসমর্পণ করেন । '্রিটিশ সরকার অহাকে ভূমধা- 
সাগরের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করেন । এই চ্ছানে জনৈক 'নষ্চুরহদয় ইংরাজ 
গভণরের তভ্তবাবধানে তান নজয়বন্দী থাকেন । সেন্ট হেলেনা ছাপে নেপোলিয়ন ৬ 

বৎসর ছিলেন । এই সময হান অন্ধের ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হইলেও তান তাঁহার 

আত্মজীবনখ রচনা করেন। উদ্যান রচনা, বক্ষরোপণ, নাটক অনংজ্ঠান প্রভাতি কাজের 
মধ্যে তিনি হাহার হতাশাকে দমাইয়া রাখতেন । অবশেষে ১২১ থ্বীঃ ৫&ই মে তিনি 

দেহত্যাগ করেন । 

পাঠাসচশ 
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অস্টঙ্ম অম্্যাম্্ 

নেপোলিয়নের পতনের কারণ 2 তাহার কৃতিত 
(090529 01 81909150075 00ড/191] : 

[315 901716৮০10021065 ) 

নেপোলিম্ন্নেল্র সঙন্সেন্র ক্ান্্রপ (05 085598 01 [87)০019970'8 
10057711811 )৪ নেপোঁলয়ন বিপ্লবের তরঙ্গ চূড়া আরোহণ কাঁরয়া ফরাসণ 

সিংহাসনে উপনীত হন। বিপ্রবের বায়ু তাঁহার পালে লাগাইয়া ইওরোপে তাঁহার বিজয় 
তরণণ ভাসাইয়া দেন । একে একে ইওরোপের বৃহৎ শান্তগ্ীল তাঁহার নিকট নতাশর হয়৷ 
€িল্ডু এক দশকের মধ্যেই নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে। লাইপাঁজগ ও 
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ওয়াটাল;র যদ্ধে পরাজিত নেপোলিয়ন হতমান হইয়া সেন্ট হেলেনার় নিবাসনে 
প্রাণত্যাগ করেন। 

নেপোলিয়নের পতনের কারণগুলিকে 'বাঁভন্ন দিক হইতে বিশ্লেষণ করা যায়। 
এীতিহাঁসিক টমসনের মতে১ এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভঙ্গের পর হইতে ১৮০২ শ্রাঃ 
নিসা ানারর নেপোলিয়নের পতনের সূচনা হয় । গ্র্যান্ট ও টেম-পারলির মতে, 
হুচনাবর্য ১৮০৭ প্রাঃ টিলাজটের সাম্ধর পর হইতে নেপো'লিয়নের পতনের 

সূচনা দেখা যায় ।২ নেপোলিয়নের শাসননীতি ও সামাজ্যের 
মধ্যেই তাঁহার পতনের বীজ ল.ক্কায়িত ছিল । ১৮০২ শ্রীঃ অথবা ১৮০৭ প্রঃ হইতে তাহা 
প্রকট হইতে আরম্ভ করে। 

ফ্রান্সে নেপোলিয়নের স্বৈরশাসন ফরাসী জাতির নিকট জনাপ্রয়তা হারাইয়া ফেলে । 
বিপ্লবের অন্যতম আদশ সাম্যকে তিন চ্ছাপন কারলেও গণতন্ত্রকে ধ্বংস কারবার জন্য 

জনসাধারণের নিকট তাঁহার মহিমা বিনষ্ট হয় । গোড়ার দিকে 
নেপোলির়নের পুলিশ টৈদেশিক যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁহার িছন্টা জনপ্রিয়তা 
টি? থাকলেও, ক্লুমে তাহা নত্ট হইয়া যায় ॥। ডোৌঁভিন্ড টমসনের মতে, 

| “নেপোিয়নের স্বৈর শাসনে ফ্রান্স ক্রমে একাঁট প:লশ রান্ে 

পরিণত হয়।৮৩ পেনিনসূলার এবং রুশ যুদ্ধে বিফলতার ফলে তাঁহার স্বৈরশাসনের 
বিরৃদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয় ॥। তাঁহার অধীনস্থ কমণচারীরাও তাঁহার 1বরৃদ্ধে চক্রান্তে 

যোগ দেয়। তাঁহার পলশ বিভাগের প্রধান ফুশে (5০০1) ) এবং তাহার কুটনোতিক 
দপ্তরের কতা টাাজ্র্যাশ্ড (09116518100) এমন ক তাঁহার ভ্রাতা ষোসেফ বোনাপাটও 

( 05691) 730199115 ) এই চক্রান্তের বাহিরে ছিলেন না। ফরাসী নেতারা বুঝিতে 

পারেন যে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য জয়ের ফলে ফরাসী জাতির কোন ল'ভ হয় নাই। 
বরং এজন্য তাহাদের জীবন ও অর্থ বাঁল দিতে হইতেছে । 

নেপোলিয়নের ইওরোপ জয়ী সেনাদলের চারণ কামে রুমে পাজ্টাইয়া যায়। নিরজ্জর 

যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার জন্য অভিজ্ঞ ও যুদ্ধপটু সেনানীরা নিহত হয়! অনাভজ্ঞ লোক 
লইয়া সেনাদল গঠন করায় সৈনাদলের গঠন দবণল হইয়া যায়। 

নেগোলিয়নের কমে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ ও পাহারার জন্য বহু সেনার দরকার 
সেনাঘলের ক্রমিক 
দুর্বলতা হয়! ফ্রান্সের লোকবল যথেন্ট না হওয়ায়, তিনি পদানত ইতালী, 

জার্মানী, বেলাজয়াম হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষয় পুরণ 
করেন। কিন্তু ইহার ফলে সেনাদলের জাতীয় এঁক্য 'বিনষ্ট হয় । এই সকল বিদেশ" 
সেনার মধ্যে বৈশ্লাবক উন্মাদনা ও নেপোলয়নের প্রাতি আনুগতা তেমন ছিল না। 

পার, ২০. ছে, এর চপ সস এ. 
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নেপোলিয়নের যুদ্ধে হার আরম্ভ হইলে ইহাদের এক্য ও মনোবল ভাঙিয়া যায়। 
নেপোলিয়নের যুদ্ধ কৌশলগ্াঁল ক্রমে সকলেই বাঝয়া ফেলে । তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী 
সেনাপাতরা ইহা আয়ত্ব করিয়া এই কৌশল তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন । ফলে 
নেপোলিয়ন গোড়ার দিকে রণকৌশলের সাহ।য্যে যেসকল সূবিধা ভোগ কারতেন তাহা 
আর 'বদ্যমান ছিল না।৯ 

কুটনোৌতক ও সামারক ক্ষেত্রে নেপোিয়ন কয়েকাট মারাত্মক ভুল করেন । তাঁহার 
আত্মপ্রত্যয় ও অহমিকা এমনই বাড়া যায় যে, 'তাঁন কাহারও পরামর্শ গ্রাহা কাঁরতেন 
রিটা রয় না। গোড়ার 1দকে তাহার মধ্যে ষে সাবধানতার ও রাজনৈতিক 
অহ্মিকাবোধ : দরদৃষ্টি দেখা গিয়াছিল তাহার চ্ছলে একটি জেদ ও হঠকারী 
কূটনৈতিক ও সামরিক মনোভাব প্রবল হইয়া উঠে । তিনি জীবনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সুযোগ 
আসি তাহার জেদের বশে হারাইয়া ফেলেন এবং অন্ধভাবে ভ্রান্ত সিষ্ধান্ত 
অনুসরণ করেন। এই অন্ধ জেদ ও অহত্কারবশতঃ 'তিনি একটির পর একটি ভ্রান্ত 
[সদ্ধান্ত নেন। প্রথমতঃ, নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণ ছিল নিবশদ্ধতার পাঁরচায়ক ৷ 

'ছিতীয়তঃ, রা?শয়া আক্লমণ ছিল তাঁহার ছিতীয় ভ্রান্ত । তৃতীয়তঃ, লাইপজিগের বুদ্ধের 
পর বিজয়? মিল্লশান্ত তাঁহাকে যে সম্মানজনক সন্ধির শত দিয়াছিল তাহা অগ্রাহা করিয়া 

[তিনি চরম নিবুদ্ধতার পাঁরচয় দেন। লাইপজিগের যুদ্ধের পর 'মত্রশন্তি তাঁহাকে 
ফ্র/ম্সের রাজপদ দিতে রাজী হয় । কেবলমাত্র তাঁহাকে বেলাঁজয়াম ছাড়তে বলা হয়। 
নেপোলিয়ন তখনও পবস্ত তাঁহার শান্তকে অজেয় মনে কারতেন। সুতরাং 'তাঁন 
বেলাজয়াম ছাড়তে রাজী হন নাই। তিনি এই সাণ্ধ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কারয়া 
জীবনের শ্রেষ্ঠ ভূল করেন । সর্বশেষে, ওয়াটাল: যুদ্ধের সময় যাহাতে প্রাশিয় সেনাদল 

ইংবাজ সেনার সাঁহত যোগ না দেয় এজন্য তান কোন ব্যবস্থা না কারয়া চরম 
ধনবহশদ্ধতা দেখান । 

নেপোলিয়ন প্রথমদিকে যে সামারক সাফল্য লাভ করেন তাহার অন্যতম কারণ ছিল 
শঘ্পক্ষের দুবলতা। নেপোলিয়ন ভেঘ্নশীতি ও সামরিক চাপ 

৮ ও দ্বারা এই জোটগৃলি ভাঙিতে সক্ষম হন। কিন্তু চতুর্থ শান্ত 

বিরোধিতা জোট গঠিত হইলে নেপোলিয়নের পক্ষে তাহা ভাঙা সম্ভব হয় নাই। 
কারণ এই জোটের সদস্যরা নেপোলিয়নের প্তন না ঘটা পযন্ত 

তাঁহার বিরুদ্ধে বদ্ধ চালাইতে সঙ্কহ্প নেয় ৷ ইংলণ্ড এই জোটকে অর্থ ও নেতৃত্ব দেয় । 

ইওরোপের সাম্মলিত শান্তগ্ীলর বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের জনবল ও সম্পদ ছিল নগণ্য । 
নেপোলিয়নের পতনের মূল কারণ ছিল তাহার বিরুদ্ধে ইওরোপের বাভন্ন দেশে 

জাতীয়তাবাদী অভ্যুথান। ডেোঁভড টমসনের মতে, নেপোলিয়নের সাম্রাজোর 
“অন্তর্নীহত, আত্মঘাতী স্বাবরোধ, তাঁহার প্তনের জনা দায়ী ?ছল।”২ ফরাসম 

হস ০০৯ সপ পাপ সাপ 
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বিপ্লবের যে আদর্শের প্রচার করিয়া নেপোলিয়ন ইওরোপ জয় করেন, তাহার সাম্রাজঃ 
ছিল সেই আদর্শের বিরাট ব্যাতক্রম । তান ইওরোপীয় রাজাদের স্রৈরশাসন ও 
বংশানক্ামক রাজতন্মের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিলেও, নিজে স্বৈরশাসন ও বংশানংক্রামক 

টা বালি রর অধিকার ছাপন করেন। তান স্বাধীনতার কথা বাললেও, অন্য 
স্বিরোধ জাতির উপর ফরাসী শাসন চাপাইয়া দেন। ইতালী, জার্মানী 

প্রভৃতি দেংশর আঁধবাসীরা শীঘ্র বঝিতে পারে যে, নেপোলিয়নের 
শাসন পুরাতন রাজশান্ত অপেক্ষা কম স্বৈরাচার? নহে । দ্বিতীয়তঃ নেপোলিয়ন তাঁহার 
আধকৃত রাজ্য হইতে বাধ্যতামূলক লৈন্য সংগ্রহ, যুদ্ধকর এবং সম্পদ আহরণ করার 
ফলে তাহার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ প্রকট হইয়া উঠে। তদৃপার তিনি অধিকৃত দেশে 
কাণ্টনেপ্টাল ?সস্টম চাল. করায় এই দেশগু'লর দ-দর্শার একশেষ হয়। নেপোলিয়নের 
শাসন-বাবন্থা ঘৃণিত হয় । এই কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভুথান দেখা 

দেয়। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদশ বিদ্রোহ নেপোলিয়নের পতন 
ঘটায়। 

স্পেন আক্রমণ ছিল নেপোলয়নের একটি মারাত্মক ভুল । তিনি স্পেনের ন্যায় একটি 

ক্ষুদ্র দেশকে পরাস্ত করিতে না পারায় তহার সামরিক মরধাদা 'বিনম্ট হয়। স্পেনের 
যুদ্ধে ফ্রান্সের বিখ্যাত সেনাপাঁত মেসানা পযন্ত পরাস্ত হন। 

এ মারাত্মক স্পেনে হস্তক্ষেপ করার ফলে তিনি ইংরাজ দেনার স্পেনে আসার 
| পথ প্রস্তুত করেন। স্পেনের যুদ্ধ ছিল জাতীয়তাবাদী যষাদ্ধ। 
স্পেনেই নেপোলিয়ন সবপ্রথম একটি সমগ্র জাতির সাঁহত বুদ্ধ করিতে বাধা হন। এই 
জাতীয়তাবাদ বিদ্রোহের নাঁজর অন্য দেশগহালকে প্রেরণা যোগায় । এছাড়া স্পেনের 
যুদ্ধ শেষ না করিয়া নেপোলিয়ন রুশ যুদ্ধে লি্ত হন। ইহা ছিল তাঁহার 
মারাত্মক ভুল ।* 

কেহ কেহ বলেন যে, রাশিয়া আভযান ছিল নেপোিয়নের 1181016558 ৫55010% 
বা অবধারিত নিয়াতি। পশ্চিম ইওরোপে ইংলশ্ড বাতসত অন্য শান্তগূলি তাঁহার পদানত 

হইলে, শান্তসাম্যের জন্য নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করিতে বাধ্য 
নি হন। ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকেও এই অনিবা নিয়াতির 
বিচার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু এই আভমত গ্রহণীয় নছে। ইংলপ্ডকে 

অপরাজিত রাখিয়া পূর্বে রাশিয়া আক্রমণ 'ছিল প্রকাণ্ড ভূল। 

তাছাড়া নেপোিয়নের সাম্রাজ্যের ভাত্ত ছিল দুর্বল । তাঁহার ধিরহদ্ধে জাতাঁয়তাবাদশ 
বিদ্রোহ আরম্ড হইয়া যায়। এই অবন্থায় রাশিয়া আক্মণ 'ছিল প্রকাণ্ড ভুল । রাশিয়ার 
সাহত মিন্রতা রক্ষা কারয়া চাললে নেপোলিয়ন অধিকতর লাভবান হইতেন। এমনকি 

রাঁশয়া ও ফ্রান্স যুশ্মভাবে আফগ্ানিস্থান হইয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করার 
পারিকজ্পনায় হাত দিলে ইংরাজ নাস্তানাবহদ হইত। কন্তু নেপোঁজিয়ন এই সকল 
'দ্বিক বিবেচনা লা কায়া মস্কো অভিযান করেন । 

১,7085107700708922, ০. 4৮, 



নেপোলিয়নের পতনের কারণ ঃ তাঁহার কৃতিত্ব ১২৩ 

রাশিয়া একট বৃহং দেশ। বিশাল জনবল ও সম্পদের আঁধকারশ রুশ জারকে 
পরাস্ত করা এত সহজ কাজ ছিলনা । রুশ সেনাপতি কুটুজক ছিলেন এক অভিজ্ঞ 

রণপাণ্ডিত। তিনি নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়া পিছ হঠিতে 
থাকেন। নেপোঁলিয়ন তাঁহার পিছ: লইয়া রাশিয়ার গভগরে প্রবেশ 
করেন। কুটুজফ পাহ্টা আঘাত হানিলে নেপো লিয়ন বিভ্রান্ত 

হইয়া পড়েন। রূশ ভল্পঃকের মরণ আঁলঙ্গনে নেপোল়্িনের ঈগলের মৃতু হয় । 
নেপোলিয়নের গ্র্যান্ড আর্মি বা [বখা।ত সেনাদল রাশিয়ার বরফ, শত ও কসাক 
আক্রমণে ধ্ৰংসশ্রাপ্ত হয়। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের বিরাট পরাজয় ঘাঁটলে ইওরোপেয় 
বশ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় । 

নেপোলিয়নের প্রবর্তিত কণ্টনেণ্টাল সিস্টেম বা মহাদেশ?য় প্রথা তাঁহার পতনের 
পথ তৈয়ারী করে । ইংলচ্ডের বিরু্ধে অবরোধ কারকরী করার জন্য নেপোিয়নকে 

ইওরোপের উপকুলবতাঁ দেশগুলিকে একের পর এক আধিকার করিতে, 
হয়। ইহার ফলে তাঁহার সাম্রাজাবাদী চরিন্ন প্রকট হইয়া উঠে। 
দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপের বৃহৎ অগ্চল বাাপিয়া সৈন্য সংচ্ছান করিলে: 

তাঁহার সৈনাদল দুব'ল হইয়া পড়ে। তৃতায়তঃ, পোপ কাঁণ্টনেণ্টাল [সিস্টেম গ্রহণ 
কাঁরতে অরাজী হইলে নেপোলিয়ন পোপকে বন্দী করিয়া ক্যাথালক জগ্গতের জনাপ্রয়তা, 
হারান। স্পেন কা্টিনেন্টাল সিস্টেমে অরাজী হইলে নেপোলিয়ন স্পেনের ষুণ্ধে 
জড়াইয়া পড়েন।॥ চতুর্থ তঃ এই অবয়োধের ফলে জামণানন প্রভৃতি দেশগহালতে লোকের 
দুঃথন্দুদশা দেখা দেয়। ইহার ফলে নেপোলিয়নের শাসনব্যবন্থার প্রাতি আস্থা নম্ট 
হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ তার হইয়া উঠে। রুশ জার অবরোধ, 
ত্যাগ করায় নেপোলিয়নের পাহত জারের বিরোধ দেখা দের । 

সবশেষে; ইংলণ্ডের নোশান্ত নেপোলিয়নের কণ্টিনেপ্টাল সিস্টেমকে ভাঙিয়া ফেলে। 
দ্রাফালগারের যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর ইংলপ্ড সমুদ্র পথে অপরাজেয় হইয়া পড়ে। 
ফ্রান্সে মালের আমদাধন-রগ্তান? ইংলণ্ড একেবারে বন্ধ করে। ফ্লান্স কর্তৃক ইংলণ্ডকে 

অবরোধের বদলে, ইংলপ্ডই ফ্লাম্সকে অবরোধ করে। ইংলম্ড, 
ইংলগের নৌ-শক্তির _. 
টি বুঝিতে পারে যে, নেপোলিয়নের অবরোধ সফল হইলে ইংলগ্ডের 

বাণিজ্য ও বাজার ধহংস হইবে । সুতরাং নেপো'লিয়নের ক্ষমতা 
ধ্বংসের জন্য ইংলণ্ড প্রভূত চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় কয়া একের পর এক শান্তজোট গাড়য়া 
তুলে। ইংলণ্ড চতুর্থ শান্তজোট গাঁড়লে, এই জোট নেপোলিয়নকে চড়ান্তভাবে 
পরাস্ত করে। র 

নেপোলিয়নের পতন 'বাভন্ন কারণে ঘাঁটলেও তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাবরোধিতা, 
তাঁহার স্বৈরশাসন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রাতিরোধ 'ছিল তাঁহার পতনের 

মূল কারণ। ইংলন্ডের বিরোধিতাও অন্যতম মূল কারণ ছল । 
নেপোলিম্্নেেল হুুত্তিত্ হাক (88968871617 01 18901902110. 

[3919 )£ “১৭১৯৯ প্রীঃ হইতে ১৮১৪ শ্রাঃ পযন্ত ফ্রান্সের ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া 

মক্ষো অভিযানের 
ফলাফল 

কণ্টিনেন্টাল সিষ্টেমের 
ফলাফল 



১২৪ ইওরোপের ইতিহাসের রংপরেখা 

ইওরোপের হীতিহাম আবার্তত হইতে থাকে। এই যুগে ফ্রান্সের ইতিহাস বালিতে 
চির নেপোলিয়নের কমধারা বুঝার ৮১ নেপোলিয়নের স্থাপিত 

শাসনব্যবস্থা প্রকৃতি শাসনব্যবচ্া ছিল ফরাসী ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য যুগ । 
নেপোলিয়ন ফান্সে যে রাজতন্ স্থাপন করেন তাহা ছিল আঁভনব। 

[চরাচারত বংশানক্রামক রাজতন্ত্র ইহা ছিল না। নেপোলিয়ন ছিলেন সাধারণ বংশের 
সন্তান। তাঁহার বাজতন্ঘ ছিল একট ভু'ইফোড় সামরিক স্বৈরতন্ন ( &0 09621 
111110915 0106810151010 01২ তিনি পাময়িফ শান্তর উপর নভর কারয়া ফরাসী 
[সংহাসন আঁধকার করেন ॥ সিংহাসনে বাসবার পর তান দুই প্রকারে ইহাকে মজবৃত 
করার চেষ্টা করেন। প্রথম গণভোটের দ্বারা তাহার প্লাজতন্ত্রকে তিনি গণতাম্মক ও 

বৈপ্লাবক ভিত্তি দানের চেষ্টা করেন। অপরাদকে বংশান:ক্মিক রাজাদের ন্যায় দরবার, 
সভাসদ ও অনুষ্ঠান ছারা তিনি ইহাকে লোকচক্ষে শ্রজ্ধেয করার চেম্টা করেন। কিন্তু 

মূলতঃ পামরিক শান্তই ছিল তাঁহার ক্ষমতার উৎস । বংশানক্রামক রাজতন্যের যুগে 
নেপোলিয়নের এই সামারক রাজতন্ত্র এক আভিনব পরধক্ষা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
পরবতা যুগে, ইহা বহ] ভিন্টটরকে অন:প্রাণিত করিয়াছে । 

নেপোলিয়ন নিজে তাঁহার স্থাপিত রাজতন্ত্রের দুবলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। 
এজন্য তানি বিপ্রবের অন্যতম আদশ “সাম্য নগাতিকে” গ্রহণ করেন । সাম্য নতি প্রয়োগ 

কারয়া তান তাঁহার শাসনকে জনাপ্রয় করার চেস্টা করেন (আগে 
নেগোলিয়নের শাদন পৃঃ ৮৯ দেখ )। অগপর়াদকে বিপ্লবের স্বাধধনতার আদর্শকে তিনি 
ব্যবস্থায় সাম্রাঞাবান্ী রঃ র + 4 প্রভাব ব্জন করেন। কারণ “স্বাধীনতা অর্থ গণতন্তের আদশ এবং 

তাঁহার দ্বৈর শাসন ছিল পরস্পর-বিরোধী । রাজতন্র চ্ছাপন কাঁরয়া 
গতাঁন পুরাতনতন্মকেই ?ফরাইয়া আনেন । ডেভিড টমসনের মতে, বিপ্লবের সন্তান 
নেপোলিয়ন ছিলেন আভীষিন্ত, মুকুটধার জ্যাকোবন (4 ০০%/75৫ 9:0৫ 
810110117650 08০০9910 )। 

কান্সের সম্রাট পদে বাঁপবার পর নেপোলিয়ন কোড নেপোলিয়ন, শক্ষা সংগ্কার 

প্রভৃতি সংস্কার চালু রাখেন । গোড়ার দিকে তাঁহার শাসন 'ছিল জনাপ্রয় ও কল্যাণমুখাঁ। 

কম্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চাপে তাঁহান্প উদার শাসন এক দমন- 
রীতি মূলক দ্বৈরাচারে পাঁরণত হয়। ডোঁভিড টমসনের মতে, 
“নেপোলয়ন ফ্রান্সে পালিশ রাষ্র চ্ছাপন করেন।” যোসেফ ফুসের (0০১০ 

হম0801৩ ) নেতৃত্বে পুঁলিপী মন্ীর দপ্তর, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, সংবাদপন্ত নিযল্ণ, 
জনমত নিয়ন্দণ প্রভাত ব্যবচ্থা চাল করা হয় । ফ্রান্সের মাত্র ৪টি সংবাদপন্রকে প্রকাশের 

অনুমাঁত দেওয়া হয়। অবশ্য নেপোলিয়ন তাঁহার এই রাষ্ট্রে সংগঠনশত্তি, শৃঙ্খলা 
চ্াপন, ব্যয় সঙ্কোচ, ফয়াসী জাতির উপর 'নিম়তম কর হ্থাপনের দ্বায়া শাসন ব্যবচ্ছার 

এ ৯ রণ পা এব 

১, পঘাহ000 1799--1814 68৪ 0960৮7 ০0৫ 207:009 সঞজয় 0129 0018601 01 51006 800 8৪ 

8838065 01 মাত006 8৪ 620 010£525 01 150088010, 7020808766০ 71110 00906118, 

২,308 15 7015025800, 0, £0, 



নেপোলিয়নের পতনের কারণ £ তাঁহার কৃতিত্ব ৯২ 

উতকর্ষতা দেখান। তান নিয়ম কাঁরয়া দেন যে, সেনাদল ও যুদ্ধের জন] ব্যয় ফরাসী 
জাতির উপর লা চাপাইয়া আধকৃত দেশগ্লি হইতে আদায় করা হইবে। সংতরাং 
ফরাসী জাতির গণতান্তিক আঁধবাদ হরণ কারলেও তান তাহাদের সংশাসন দান করেন। 
তাঁহার কোড নেপো লিয়ন, আইনেও চক্ষে সমান আধক।র দান ও যোগ্যতার ভান্ততে কম" 

দান ফ্রান্সে জনাপ্রয় 'ছিল। ডোভড টমসনের মতে, “নেপোলিয়নের একনায়কতন্ম ছিল 

জনাছতকর্প, উপযো গতাবাদী, সুদক্ষ, পারশ্রমী, বাদ্ধিপন ৮৯ 

নেপোঁলিয়নের একনায়কতন্ত্র রোবসাপয়ারের একনায়কতন্ব্ের নায় অন্ধ বা টন্মত্ত ছিল 
না অথবা হিটলার একনায়কতন্যের ন্যায় নষ্ঠুর ও বর্বর ছিল না। ইহা পুরাতনপন্থী 

এবং ভগ্রপন্থ জ্যাকোবিনদের নিকট আপ্রয় হইলেও মধ্যাবস্ত, 
সাধারণ লোক ও কৃষকদের নিক? জনপ্রয় ছিল । যতদিন ফরাস* 

জনসাধারণ বুরবেপিন্থীদের পুনরায় ক্ষমতালাভ এবং জ্যাকোবিন পম্ধীদের সম্পাসের 
ভয়ে ভাত ছিল ততাঁদন বোনাপার্টবাদ লোকের নিকট গ্রহণয় ছিল। কিন্তু ক্রমে লোকে 

লাল সন্ভাস ও শ্বেত সন্াসের কথা ভুলিয়া গেলে নেপোলিয়নের স্বৈর শাসনের 
সমালোচনা আরম্ভ করে । ১৮০৮ শ্রীঃ পর নেপোিয়নের বৈদেশিক নশীততে বিপষয় 
দেখা দলে তাহার অশহৃভ প্রাতিক্য়া দেখা দেয় । ফলে তাহার শাসনের আকর্ষণ নম্ট 

হয়। নেপোলিয়নের শাসনের গুণগত 'দিকগুীল তাহাদের 1নকট ম্লান হইয়া যায়। 

তবুও একথা সতা যে, নেপোলিয়ন ফরাসী জাতিকে পানপান্র ভরিয়া যুদ্ধজয়ের গৌরবময় 
গাঁদরা পান করান । সাম্য নীতর স্বর্ণপান্রে তান কোড নেগোলিয়ন, 1বচারের 
সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি খাদ্য পারবেশন করেন । 

ফান্সের বাহরে নেপোলিয়নের সাম্রাজা ইওরোপে বিপ্লবের আদর্শ প্রচারের সহায়ক 
হয়। তিনি ছিলেন বিপ্লবের আগ্রময় তরবার ! (১) তিনি ইওরোপের পুরাতন 

রাজবংশগযীলকে অন্ততঃ 'কিছাদনের জন্য নিবাসনে পাঠাইয়া 
রি তিনি স্বগশয় আধকারের আদর্শকে নস্যাৎ করিয়া দেন। (২) তিনি 
প্রভাব সামন্ততন্, সাফ প্রথা ধ্বংস কাঁরয়া ইওরোপের মধাষুগীয় শোষণ- 

মুলক লমাজ বাবস্থাকে ধংস করেন; (৩) কোড নেপোলয়ন 

দ্বারা তান নতন সমাজ ব্যবন্থাকে আইনগত রুপ দেন। নেপোলিনননের পতনের পরেও 

তাঁহার সংস্কারগীল অব্যাহত থাকে । (3) তানি ৩০০ প্লাক বিভন্ত জার্মানীর 
পুনগ'ঠন করিয়া ইহাকে ৩৯টি ভাগে বিভন্ত করেন। ইহার পরোক্ষ ফল 'ছিসাবে 

জার্মান জাতীয়তাবাদ ও এক্য চিন্তার উদয় হয়। ইতালাঁতেও নেপোলিয়ন তাঁহার 
অধগনে ইতালীকে এঁক্যবদ্ধ কারয়া ইতালীয় এক্যের আদর্শ স্থাপন করেন। (৫) তান 

স্বয়ং জাতীয়তাবাদের বিরোধী হইলেও তাঁহার শাসনের কঠোরতা 

নেগোলিয়নের ক্রি আঁধকৃত দেশগ্ীলতে জাতীয়তাবাদী প্রীতীক্য়া সৃষ্টি বরে। 

[ফশারের মতে, “তাঁহার সাম্রাজ্য সঙ্পায়? হইলেও তাঁহার অসামারক সংস্কারগালর 1ভাত্তি 
সাপ রা কস 

১, শা 63089697810 01 8001602. 10 [5009 ছার ৪ 9611165210০ 809016706, 

40109601008, 11813-1788060. £০6701090৮--108510. 10100208070, 79, 8. 

শ্বৈরতন্ত্রী চরিত্র 



৯২৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

গ্রানাইট প্রস্তরের উপর চ্ছাপিত ছিল ।”১ এছাড়া নেপোলিয়ন সমর বিশারদ হসাবে 
অনন্য সাধারণ কাতিত্বের আঁধকারণ ছিলেন । উলম- ও অন্টারলিজের যুদ্ধে তাঁহার যে 

বিজয় বৈজয়ন্ত' উঠে তাহা মস্কো যুদ্ধ পর্যণত অম্লান ছিল। আশ্টয়া, প্রাশয়া, রাশি়া, 
প্রীত ইওরোপের বৃহৎ শান্তকে পরাস্ত করিয়া তিনি অসাধারণ খ্যাতর আধকারী হন। 
তাঁহার সংগঠন? প্রাতিভাও ছিল অসামান্য । ফ্রান্স ও সব তাহার সংগঠনের পারচয় 

পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান দুবলতা এই যে, তিনি ছিলেন আতশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং 
আপন শান্তকে অজেয় ভাবিতেন। ইওরোপের জাতীয়তাবাদকে তিনি সম্মান 
দেখান নাই । 

পাঠ্যপুচী 
৬। 108৮1 11)01)5011---10101)9 51709 8০16018, 

ই 1701101005010--91991501 73011978166--1315 1156 210 17211. 

৩। [7151)৩1 --13018009101570, 

91 ৮. (5:01017- 1৭819016019, 

পরার এ স্ . »ঞ্প্ 

দেম্পষ্ম আব্যান্ম 

ভিয়েন। সম্মেলন ও ইওরোপের শক্তি সমবায় 
(10106 ৬10101)9 (507061693, 1815 2 10106 0০010০61 

0 10010792 ) 

ভিজ্রেন। অম্মেলন £ হশুল্লোলীম্ত অম্মস্থ্য! (পাত 18008 
€007£79958 & 109 [707017)9 ) £ নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপের পূনগঠিনের 
জন্য বিজয় 'মিন্রশান্তবর্গ আত্্রয়ার রাজধান” ভিয়েনা নগরীতে এক সম্মেলন আহবান 
কয়ে । ইওরোপের সকল শান্ত ( কেবলমান্র পোপ ও তুরস্ক ব্যতীত ) ইহাতে যোগ দেয়। 
বিভিম্ন দেশের রাজা, রাজনতিজ্ঞ এবং সাংবাদিকদের উপাস্থৃতির ফলে ভিয়েনা সম্মেলন 
এক আন্তজণতিক সম্মেলনের রূপ ধারণ করে। ইওয়োপে ইহার আগে এইরুপ 

জীকজমকপূর্ণ কোন কংগ্রেস অন:ষ্ঠিত হয় নাই । 

এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রাতানাধবগ্ যোগ দিলেও আসল ক্ষমতা চার বিজয়? 
শান্তর হাতেই ছিল । চার বিজয়ী একি ক্ষমতাচক বা 4806 80100 01 51900110105 

01255” গঠন কারয়া ইওরোপের পনগণঠনের সময় তাহাদের 
৯৬৯৯ স্বার্থ অক্ষর রাখে । নেপোলিয়ন যেহেতু ইওরোপের রাজতান্তিক 

ব্যবহ্থাকে ধহংস কারয়াছিলেন, সেহেতু ইহার প্রাতিক্রিয়া হিসাবে 

ভিয়েনা কংগ্রেসে রক্ষণশশলতা বা পুরাতনতন্্রকে ফিল্লাইয়া আনার প্রবণতা প্রকট হইয়া 
. ১৫ পণু5০০৪৪ 60067030876 01 50919020 9 62808160505 219 ০8510180 1:960098 ডা9:9 

8০17 920.2850185. সা1৪০০০-০156০:5 0৫ 2002009, 



[ভিয়েনা সম্মেলন ও ইওরোপের শান্ত সমবায় ১২৫ 

উঠে। পং্রাতনতন্মের প্রবস্তাগণ ইহা বালতে থাকেন যে, রাজবংশগুলির বৈধ বংশান:- 
ক্লামক আধকার, সামন্ত শান্তর বৈধ আধকার নাম করিয়া নেপোলিয়ন ইওরোপে একটি 
বেআইনী ব্যবচ্থা কায়েম করেন। নসতরাং বিভিন্ন রাজবংশের আইনসৃঙ্গত অধিকারকে 
এই সম্মেলনের মাধ্যমে পুনঃ প্রাতিষ্ঠার কথা ভাবা হয়। ফরাপণ বিপ্রবের ভাবধারাকে 
নস্যাৎ কারয়া বিপ্লব পূরবতাঁ সামন্ত লমাজ ও রাষ্ট্রবাবন্থা স্থাপনের প্রবণতা ভিয়েনা 
বৈঠকে প্রবল হইয়া উঠে। 

[বিজয়ী চতুঃশান্ত “ইওয়োপের সমাজ ব্যবস্থার পুনগঠিন ; ইওরোপের রাজনৈতিক 
জীবনের পুৃনর-জ্জীবন” প্রভৃতি গালভরা বাক্য দ্বারা সম্মেলনের মহৎ উদ্দেশ্য ঘোষণা 

করেন। কিম্তু এই সোচ্চার ঘোষণার অন্তরালে বিজয়শ শান্তগ-লির 
মধো রাজা ভাগের জন্য গোপন রেষারোষ চলিতোছল । ভিয়েনা 
সম্মেলনে কয়েকটি প্রধান সমস্যার দিকে প্রাতিনাধরা নজর দেন। 

€১) জার্মান, ইতালী, পোল্যান্ড প্রভীত দেশে নেপোলয়ন যে সংগঠন কারয়াছিলেন 
তাহা ভাঙয়া নূতনভাবে সংগঠন করা । (২) নেপোলিয়ন কর্তৃক বিতাড়িত পুরাতন 
রাজবংশগৃলি সম্পকে বাবচ্থা গ্রহণ করা । (৩) ফ্লান্প সম্পর্কে ৬পযুস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা! (৪) ফরাসঈ বিপ্লবের ভাব্ধারা যাহাতে ইওরোপে পুনরায় বিপ্রবের বাহু না 

ছড়ায় তাহার প্রতিরোধ করা । (&) ইওরোপে শ্থিতাবস্থা, শান্তসামা স্থাপন কারর়া শান্ত 
বজায় রাখা ৷ এই লক্ষাগৃলি লইয়া সম্মেলনের কাজ পাঁরচালিত হয় । এই সঙ্গে বিজয়শ 
শৃস্তির ক্ষাতপ-রণের ব্যবন্থাও করা হয়। 

[ভয়েনা সম্মেলনের মধামাণ ?ছলেন আন্রয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রন্প মেটারনিক ॥। মাছ 

যেমন ঘূর্ণি জলে অবাধে চলাফেরা করে, তিন তেমনই ভিয়েনা সম্মেলনের স্বচ্ছ 
রাজনোৌতিক ঘাঁর্ণ জলে মাছের ন্যায় অবঙ্গীলাক্রমে সঙ্টরণ করিতেন । 
মৈটার'নক ছিলেন কংগ্রেসে রক্ষণশগলতার ধারক ও বাহক! হহাঞ্র 
বিপরীত মেরুতে ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার । 

নেপোিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ জয়ের সাফল্যের জন্য ইওরোপণয় জনসাধারণের 
নিকট [তান এবজ্ধেতার িজেতা” (09200610£ ০0৫ ০07009101) রূপে প্রাতভাত 

হন। রাঁশয়ার বিশাল সেনাদলের জন্য 'তান ইওরোপের সর্ধশীক্তমান নপতির মর্ধাদা 
পান। এছাড়া জার উদারতান্ক মতামত প্রকাশ কাঁরয়া ঠভয়েনা সম্মেলনে 'নপাীঁড়ত 
জাতগনীলর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন । কেটেলাবর মতে, “ইওরোপের হাতহাসে সর্বপ্রথম 
[ভিয়েনা সম্মেলনেই রুশ জার ইওরোপের উপর নেতৃত্ব স্থাপন করেন।”১ এছাড়া 
সম্মেলনের উদ্যোস্তা ছিলেন ঢিলাঢালা নাল কোট পারাহত আগ্টয়ার সম্রাট প্রথম ফলাম্সিস, 
শান্ত প্রকাতর ত্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলার়, “পাঁকাল মাছের ন্যায় পাচ্ছিল” ( 9112015 

: 8100 &7 ৩৩] )২ ফরাপণ মন্ত্রী টযালির্যাপ্ড, প্রাশিয়ার মন্ত্রী হামবোল্ড প্রভীত। 

ভিয়েনা সম্মেলনের 
সম্মুখে সমত্তা 

ভিয়েনা সন্মেগনে 
নেতৃবর্গের বৈশিষ্ট্য 

১. “ভরা 009 2786 ঢা৪ 10. 101960:5, 808815 885010060 19909781010 11 010:006”-. 
556]095--11136017 ০: 21000 70077099, 25 44৬, 

২. 50095111--171580 ০0: 05009, 



১২৮ ইওরোপের হীতহাসের রূপরেখা 

ভি্তেন্না ভলশ্মেলন্েন্স গুহীত লীত্ভি এল ক্কার্পীতলী (পও 
[১7171610198 800 0] 01 6116 16778. 00007685 ) £ [ভয়েনা সম্মেলনের 

নেতৃব্* ইওরোপের পূনগ্ঠিনের জনা এবং ফ্রান্সের ভাবষাৎ আক্রমণ হইতে ইওরোপকে 
রক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নাতি গ্রহণ করেন। ডেভিড উমসনের 

এপ মতে, এই নীতিগৃলি প্রয়োগের সময [বিজয়ণ শান্তগৃলি পরস্পরের 
স্বাথ বাঁচাইফা প্রয়োগ করেন 1১৯ এই নশীতগহীল ছিল £ (১) ন্যাধ্য 

আধকার (7.66167080% )১ (২) ক্ষাতিপু্রথ ( 001019611526001 ) এবং শান্তপাম্য 

( 98197095 0170০৮/6)1 এছাড়া ইওরোপে পুরাতনতন্ম ও শ্থিতাবস্থা বজায় রাখার 

জন্য বিপ্রবের প্রাত ঘ্ণা (17800. ০1 [২০০1100 ) এবং আন্তজগাতক সহযোগিতা 
(700507900791 ০০-00919001) ) নীতিও গৃহাত হয়। 

যেহেতু নেপোলিয়ন হওরোপের পারবর্ত নগলি বলপ্রয়োগে করেন তাহা অবৈধ বলিয়া 
ঘোষণা করা হয়। ন্যাধা আঁধকার নাতি অনুসারে নেপোলিয়নের আগে ইওরোপের 

যে দেশগৃলিতে যে সবল রাজবংশের শাসন ছিল তাহা পুনঃস্থাপন করা হয । (১) ন্যাব্য 

আধিকার নীত অনুসারে ফান্সের সাহত প্যারিসের দ্বিতীয় সাণ্ধ (নভেম্বর, ১৮১৫ শ্রীঃ) 
(9০০০0 16815 ০01 7১119 ) স্বাক্ষারত হয়। এই সব্ধির দ্বারা বূরবো রাজবংশকে 
ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃ হ্থাপন করা হয়। বুরবো অন্টাদশ লুই ফরাসণ সিংহাসনে 
বসেন । ফ্রান্সকে ১৭৮৯ শ্রীঃ অথাৎ বিপ্লব পর্বত বৈধ সীমানায় 'ফিরাইয়া দেওয়া হয় । 
ফ্রান্স 'বজয়ণ মন্রশান্তকে যুদ্ধের দরুণ বিরাট অঙ্কের অর্থ ক্ষাতপূরণ দেয় ! নেপোলিয়ন 
যে সকল মূল্যবান এীতহাসক সামগ্রী বাভশ্ন দেশ হইতে আনেন তাহা 'ফিরাইয়া 'দিতে 
হয়। (২) নাযা আঁধকা; নীতি অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। হল্যাণ্ডের 

অরেঞ্জ রাজবংশকে হলান্ডের সিংহাসন ফিরাইয়। দেওয়া হয় ॥ (৩) স্পেনের বুরবো 
রাজবংশকে স্পেনে পুনরায় হ্থাপন করা হয় । (8) ইতালী স্যাভয় রাজবংশকে 'নজ 
রাজ্য 'ফরাইয়া দেওয়া হয় । (৫) দাঞ্ষণ ইতালী নেপলস ও সসালতে বূরবো 
বংশের শাসন পুনঃহ্থাপন করা হন । (৬) রোমের পোপকে তাহার রাজ্য 'ফিয়াইয়া 

দেওয়া হয় । (৭) জার্মানীতে পদনরায় আন্দ্রয়ার আধিপত্য স্থাপন করা হয়। 

ক্ষাতপূরণ নীতি অনুসারে নেপোলিয়নের বিরদ্ধে বিজয়ী শান্তগুলি ভৌমক 

ক্ষাতপূরণ লাভ করে। (১) আষ্টরয়া ক্ষাতপ্রণ 1হসাবে পান্ন উত্তর ইতালীর লক্ার্ড' 

ও ভোনিয়া নামক দহীট গুদেশ। এছাড়া আম্টীয়া ক্ষতিপরণ 

ক্ষতিপূরণ নীতির. হুসাবে টাইরল ও সালজবাগ এবং ইলারয়া অঞ্চল পায়। ইহার 
প্রয়োগ 

ফলে উত্তর ইতালী হইতে এযাদ্রয়াটিক সমুদ্র পর্যন্ত আঁ্টিয়ার 

রাজ্য বিচতৃত হয়। (২ প্রাশিয়া ক্ষাতপুরণ হিসাবে পায় স্যাঝসনীর ২ অংশ ঃ 

পোল্যান্ডের ৯ অংশ এবং সুইডিশ পোমোরানয়া এবং ওয়েস্ট ফ্যালিয়ার কিছ? অংশ। 

এছাড়া শান্তসাম্য নত অনুসারে রাইন জেলগযাল প্রাশিয়াকে দেওয়া হয়। ফলে 
ক শা শপ পা বদ জপ আজি হল পা সপ এ 

১, ৮0186 805 £60619] 88861909606 01 85 81005 69 96516009125 ০% ড1210705 তা & 779৮ 

সাও 01 08:251759 8100. 20087518660. 0020:0001989”--100, 1050208010০ 05 24. 



ভিয়েনা সম্মেলন ও ইওরোপের শান্ত সমবায় ১২৯ 

প্রাশিয়া এক'টি শান্তগান রাষ্ট্র হিসাবে শ্রাত্মপ্রকাশ করে । প্রাশিয়ার আয়তন প্রায় দুইগুণ 
হইয়া যায়। (৩) রাশিয়া ক্ষাতপরণ হিলাবে পায় পোল্যান্ডের বহদংশ, ফিনল্যাণ্ড 

(বের. রান... 42০38 ০৭-..১। 7. ১ উন আই ৯80858 504- াত “মাপশীনবিরযোজ রাও রযাধরঃজাহাতে | 
লে * শশা নু ত. শশা শীত ৮ চে চে নখ | - ॥ ॥ ১০ 
রর রি 

ছাদ 
রি চা 

ছা 

সির 
হওকরোদ্প ১৮১৩ 

9 গাশয়ারাজ% লী অ্টরয্লা সাঞ়াজ। 
[[][]]]] ক্ুরা্ী রাজ, *৭০৩৩৪৩৬* তোগীনিন রাউসত্য 

০ ১০০ ২০০ঘানুল স্কেল 1০ 
২ ৩৬ পপ পাস পরপর». পপর তর ৮ রস ৫ ই ও ভিউ রিট এ ২ এসি 8০৮৯০৮০০০৬০০-৬। 

ও বেসারাবযনা প্রভীতি হ্থান। ইহার ফলে পশ্চিম ইওরোপে রাশিয়ার প্রভাব বাড়ে । 
(8) ইংলণ্ড ক্ষতিপূরণ 1হসাবে তাহার সামাজ্যের স্বার্থে ইওরোপের বাহিরের স্থান 
নেয়। ইংলপ্ড পায় সিংহল বা শ্রীলঙ্কা, কেপ কলোনি, পশ্চিম ভারতীয় ঘপপৃঞ্জ, 
মাল্টা ও আইওন'য় ঘপপণ্জ প্রভাতি । ইহার ফলে 'বিশ্বের নানা হানে ইংলন্ডের 

ও রাপ( বি. এ. )-৯ 
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উপনিবেশ ও নোঘাঁট বিস্তৃত হন্ন। (৫) সুইডেন প্রাশিয়াকে পোমিরানিয়া ছাড়য়া 
দরা তাহার পারবে নরওয়ে দেশকে ক্ষাতপূরণ হিসাবে পায় । 

ভিয়েনা সম্মেলনে শান্তসাম্য নী'তিকেও বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়। ফ্রান্স যাহাতে 
ভবিষাতে ইওরোপ আরুমণ না করিতে পারে এজনা ফ্রান্সের প্রাতবেশশ দেশগৃলি 

শাস্তশালী করিয়া শন্তিসাম্য স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, 'বিজয়ৰ 
শান্তর মধো যাহাতে কোন শান্ত ইওরোপে অত্যন্ত প্রবল হইয়া 
শান্তসাম্য না ভাঙয়া ফেলে সে'দকেও নজর রাখা হয় । (১) এজন্য 

ফ্লান্স বিপ্লবী যুদ্ধের সময় যে লীমারেখা বিস্তার করে তাহা নাকচ করা হয়। ফ্রান্সের 
সীমান্তকে বিপ্লবের পৃববতাঁ রেখায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (২) ফ্রান্সে কিছুদিনের 
জন্য 'বঙজয় শান্তর সেনাদল হ্থাপন করা হয়। (৩) ফ্রান্সের প্রতিবেশ দেশগহীলিকে 
শান্তশালন কারয়া ফ্রান্সের চারাদকে বেত্টনী রচনা করা হয়। (৪) ফ্রান্সের উত্তর-প্র্ে 
বেলজিয়ামকে হুল্যাণ্ডের সহিত সংযুন্ত করা হয়। ভাঁবষাতে ফ্লান্স বেলাজয়াম 

আধকারের চেষ্টা কারলে হুল্যাণ্ডকে তাহা ঠেকাইবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। (৫) ফান্সের 
পূব সীমান্তে জামণানীর রাইন প্রদেশগ্ীলকে প্রাশিয়ার সাহত সংষবস্ত করিয়া ফ্রান্সের 
পূর্ব সমান্তকে চাপিয়া রাখা হয়। (৬) ফ্রান্সের দাক্ষণ-পূর্বে সুইঙ্ারল্যাণ্ডকে 
ফ্রান্সের তিনাট ক্যাণ্টন বা জেলা দেওয়া হয় । (৭) ফ্রান্সের দাক্ষণ সীমান্তে সাভডিণনয়ার 

সাহত জেনোয়াকে সংযুক্ত করা হয়। এইভাবে শান্তসাম্য নীতির প্রয়োগ করিয়া ফরাস* 

সীমান্তে বেষ্টনগ রচনা করা হয়। 
ভিয়েনা সম্মেলনে জামণনসর পুনর্গঠন লইয়া বিশেষ জটিলতা দেখা দেয়। 

মেটারানক জার্মানখতে নেপোলিয়নের পূবাবচ্থছা 'ফিরাইয়া আনার পক্ষপা্ে হইলেও, 

0 জান প্রথম আলেকজান্ডার ইহার বরোধিতা করেন। শেষ পর্যত 

০৯ ও হহাপ'র জামণানীকে ৩৮ট রাজ্যে পিভন্ত কাঁরয়া ইহার উপর বৃণ্ড (90701 
| বা একট শাথল যুত্তরাষ্্র স্থাপন করা হয়। আত্ট্রয়াকে এই 

রাষ্টামণ্ডলের সভাপাঁত পদ দান করা হয় । ইতালীর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের জবলাদ্বত 

ব্যবস্থাকে নপ্যাৎ কাঁরয়া ইতালশকে মোট ৫টি রাজনোতিক ভাগে বিভত্ত করা হয়। 

পোপ, স্যাভয়, বৃরবো প্রভীত রাজবংশের আধকার ইতালীতে পৃনঃস্থাপন করা হয়। 
ইহার ফলে এক্যবদ্ধ ইতাল্পীর আদর্শ লংপ্ত হয়) মেটাপ্লানক বলেন যে; “অতঃপর 

ইতালগ হুইল একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা” মাত (9০০98127911091 67197535101) | ভিয়েনা 

নতর দ্বারা ফরাসণ বিপ্রবের ভাবধারা গণতন্বাদ, উদ্বারতগ্ধবাদ ও জাতীয়তাবাদকে দমন 

করিয়া ইওরোপে পুরাতনতন্রকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ন্যাযা আঁধকার প্রভৃতি নীতির 

সাহায্যে এই কাজ ভালভাবে করা হয়। ইওরোধপর সবন্র পুরাতন রাজবংশগনলিকে 

[ফরাইয়া আনা হয় । তাহার সঙ্গে আসে পুরাতন স্বৈর শাসন: আভজাতশ্রেণী ও যাজক 

সম্প্রদায় । এইভাবে ইওরোপের প্রগাঁতকে 'ভয়েনা টরান্তর দ্বারা পিছাইয়া দেওয়া হয়। 

ভিস্ত্রেন। সম্মেলনেন্স ক্কার্্াহলীল্প সম্মালোচিনা (48865৪- 

11616 01 00৪ ভা 0 01 (056 ড197708 00708768৪ ) 8 ইওরোপের ইতিহাসে যে 

শভিলাম] নীতির 

প্রয়েগ 



[ভিয়েনা সম্মেলন ও ইওরোপের শান্ত সমবায় ১৩১ 

কোন বৃহৎ যুদ্ধের অন্তে সাম্ধ স্থাপত হইতে দেখা যায় । নেপোিয়নের যুদ্ধের 

ভি পর এইরূপ ভাবেই ভিয়েনা সান্ধ স্থাপিত হয়। ভিয়েনা সম্ধি 

্রতিকরিহাপীল নীতি হইল ইতিহাসের একটি [তাঁত সাম্ধ। এই সান্ধর সমালোচনা 
আঁধকাংশ এ্রাতহাপসিক করেন । গ্রাণ্ট ও টেমপারলির মতে, ভিয়েনা 

সং্ধ প্রণেতাদের “প্রাতক্রিয়াশীল ও উদারতন্ত্র বিরোধী” বলা এখন একটি রেওয়াজে 
পাঁরণত হইয়াছে ।১ ভিয়েনা সম্মেলনের প্রাঙ্কালে “ইওরোপের সমাজ ব্যবস্থার পুনগ্ঠন, 

ইওরোপের রাজনোতিক ব্যবস্থার পূনর্জাগরণ” প্রভৃতি যে সকল গালভরা আদশ' প্রচার 
করা হয়, বাস্তবে তাহা মোটেই পালন করা হয় নাই। আসলে বিঙ্রর শাস্তগ:লির 
উদ্দেশা ছিল আদশে'র আড়ালে পরা1জত দেশের রাজা গ্রাম করা মান। ইওরোপের 

ইতিহাসের অন্যানা নম্ধিগৃপলি হইতে ভিয়েন৷ সাম্ধর কোন মৌ।লক পার্থক্য ছিল না। 
1বজয়* যেমন চিরকাল বাঁজতেরর রাজ্য গ্রাস করে এক্ষেত্রেও ত।হাই ঘটে। 

সান্ধ নিমণতাদের অদরদশি'তার ফলে ভিয়েনা সাম্ধ স্থায়ী হইতে পারে নাই। 

প্রান অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভিয়েনা সাম্ধর মুল কাঠামোগালি ভাঙিয়া পড়ে। ইহার 

ধারা সন্ধি নির্মাতাদের রাজনৈতিক 'বিচক্ষণতার অভাব প্রমাণিত 
হয্ন। ১৮৩০ প্রণঃ জুলাই বিপ্লবের পর বেলজিয়াম হল্যান্ড হইতে 

বাচ্ছন্ব হইয়। স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৮৬১-৬৬ শ্রীঃ বিভস্ত 

ইতালখ এক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পারণত হয়। ১৮৭০ শ্রাঃ বিভন্ত জার্মানী এক্যবদ্ধ হয়। 

সুতরাং ভিয়েনা সন্ধির ভাত মঞ্জবূত 1ছল না ইহা 1নঃসন্দেছে বলা যায় ।* 

এই সংম্ধর প্রধান দুব্পতা ছিল প.গাতন রাজবংশগহলর প্রাত অন্ধ আনুগত্য এবং 
নুতন ভাবধারার প্রাতি উগ্ বিরোধীতা | ন্যাব্য আধকার প্রভাত ইতিহাসের বাতিল হওয়া 

নত প্রয়োগ কাঁরয়া পুরাতন রাজবংশগ্লিকে নিজ সিংহাসনে 
1ফরাইরা আনা হয়। দুষ্ট ঘোড়া যেমন সওয়ারকে পিঠ হইতে 
ফোঁলয়া দেয়, স্ইরুপ প্রজাপন্জ নেপোলিয়নের যদ্ধের সময় এই 

অত্যাচারগ রাজবংশগৃলিকে বরখাস্ত কারয়াছল । কিন্তু ন্যাধ্য আঁধকার নঠতর জন 

কষাইয়া ভিয়েনা সম্মেলন প্রজাদের ঘাড়ে এই রাজবংশগলিকে পুনরার চাপাইয়া দেয় । 
স্বৈর শাসন হইতে মযান্তকামশ লোকেদের পুনরায় স্বৈর শাসনের অধানে আনা হর। 

কম্তু জনসাধারণের স্বাধীনতার ইচ্ছাকে এভাবে দমাইর়া রাখা সম্ভব ছিল না। 
অন্পকালের মধ্য ফ্রান্সে পূনঃ প্রাতীম্ঠত বুরবোঁ রাজবংশের পঙন ধটে । ফরাসী বিপ্লবের 

উদ্ভুত আদশগাল ষথা জাতনয়তাবাদ, উদারতন্্ এবং গ্রণওণ্ঘ ইওরোপকে এক পারবর্ত নের 

ম্লোতে ঠোলয়া দিতোছল, সম্মেলনের নেতৃবর্গ এই যুগ্রধর্মকে অস্বীকার কারয়া 

মারাত্বক ভুল করেন। ইহার ফলে ভিয়েনা সম্মেলনের আদর্শগত ভি।তু দুব'ল হইয়া যায়। 

ভিষেন। চুক্তির 
গ্কায়িত্বের অভাৰ 

জাতীয়তাবাদ ও 
গণভন্ের প্রাত ঘুণা 

১৭16 18 99620. 00860108160 280001706 658 08808-1008)095 01 ড161008 89 78906100%7 

800. 11110625] 10, 608 93:06006” 90806 50৫ 11570 09215-7792029 00 608 19068 80৫ 9026 

0800600:168, 2, 247, 

২৯ 05066৫ 03 1010১০0--7101079 22) 600 19060) 500 2038 050601168, 



৯৩২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা ৃ 

জার্মানগর ক্ষেত্রে জামণন জাতনয়তাবাদের দাবী অগ্রাহা কারয়া মেটারানিকের হস্তক্ষেপে 

জামণনপকে ৩৮ রাজো বিভভ্ত করা হয় । ন্যাধ্য আঁধকার অনুসারে জার্মানীতে আম্টুয়ার 

ট্র। কতৃত্ব পুনঃচ্ছাপন করা হয় । এই কারণে জামান জাতীয়তাবাদীরা 

জাতীয়তাবাদের. ভিয়েনা চীন্তকে “প্রকাণ্ড প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা” (£ ৪7521 

জন্বীকৃতি 000616100 ৪700. & ০৩0৪5৫]) বাঁলয়া আঁভাহত করে । ১৮৭০ শ্রীঃ 

জামণনদর এক্য স্থাপিত হইলে জার্মানীতে 1ভয়েনা চুক্তির অব্াবস্থ। 

দুর করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বেলজিয়ামকে শাস্তসাম্যের খা।তরে হল্যান্ডের সহিত সংযত 

বরা হয়। কিন্তু কেন্টিক ও ক্যাথথালক বেলজিয়াম, ১৮৩০ প্রাঃ হল্যান্ড হইতে বাচ্ছনন 

হইয়া জ্বাধখনভা ঘোষণা করে। মোট কথা ভিয়েনা চুন্তির দ্বারা ইওরোপের যে 

রাজনৈতিক মানাচ* রচিত হম তাহা অল্প দিনের মধ্যেই গমিবাতিতি হয় । 

ফরান বিপ্লব হইতে উদ্ভুত গণ্তন্্বাদ ও জাতী ররতাবাদের প্রাত ভিয়েনা সম্মেলনের 

নেতৃবগ চরম অবহেলা দেখান ॥ সমগ্র ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্মকেই তাঁহারা একমা 

বৈধ শাসন বাবস্থা হিসাবে ছাড়পন্র দেন। নেপোলয়ন কতৃক প্রবার্ত ভদারতা নিক 

সংবধানগহীলকে গ'ড়াইয়া ফেলা হয় । উদারতন্ত্ বা প্রজাতন্্কে ধংস 

রা টা করিবার জনা ন্যাধ্য আঁধকার নশীতিকেও কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রাহ; 
করা হয় । জার্মান জাতশীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করিয়। জামানীকে ৩৪ 

ভাগে ভাগ করা হয় । ইতালণকে ডট ভাগে ভাগ করা হয় । পোলা,ডকে পনর য় বাবচ্ছেদ 

করা হয়। ধবপ্পবের পূবে ভাঁনসে প্রজাতান্তিক সাবধান ছিল। 1ভিনিস ন্যায্য আধিকায 

সূত্র অনুসারে প্রজ্জাতশ্ম 'ফরাইয়া দেওয়ার দাবী করসে ভিনিসকে জানাই দেওয়া হয় 

যে, “প্রজাতান্িক সধাবধান ১৮১৫ প্রাঃ অচল হইয়া [গয়াছে” (২০0108 27৩ ০৫ ০৫ 

(89710 0165৩ 0993) । এীতিহাসিক ক্লাটওয়েলের মতে, “প্রজাতন্ত্রগদালর ক্ষেত্রে ন্যাধা 

আধকার নগাতর প্রয়োগ রাহত করা ছিল সাঁম্ধ রচাঁয়তাবাদের নীচ ও একটি কপট আচরণ ।৮১ 

তাছাড়া বেলাঁজয়ামকে হল্যাণ্ডের সাহত যু্ত কাঁরগা বেলাঁজয়ামবাসীদের জাত ়তাবাদকে 

অগ্রাহ্য করা হয়। ভিয়েনা সম্মেলনের প্রীভীনাধরা হওরোপের জনসাধারণের আশা 

পূরণের জন্য গণতম্ঘ বা উদারতন্দের কথা ভাবে নাই। জনসাধারণের ইচ্ছার কথা না 

ভাবিয়া রাজ্যগালকে ভাঙা-গড়া এবং 'বাভন্ন রাজবংশের অধাঁনে আনা হয়। এজন্য 

ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলীকে প্রাতাক্রয়াশীলতা ও রক্ষণশী লতার স্তম্ভ বলা হয়। 

ভয়েনা ছুন্তর বিপক্ষে যুক্ত ও প্রমাণগ্াল দ্বাঁকার কাঁরয়াও এই ছীন্তর স্বপক্ষে 

কয়েকটি কথা বলা যায় । ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রত্যেক বৃদ্ধের পর বিজয় শান্ত যে 

সকল সন্ধি স্থাপন করে তাহাতে বিজয় শন্তিগ্ণলর স্বার্থ রক্ষার 
৮ ৃক্তির পক্ষে প্রশ্নই প্রধান স্থান পায়। ন্যায় বিচার প্রভৃতি নত গোঁণ হইয়া 

যায়। ইউদ্নেন্টের সাঁম্ধ (১৭১৭ খ্রীঃ) দ্বারা যেভাবে হ্যাপসবাগ' 

শা্তকে খাঁন্ডত করা হয়, ভার্সাই সাম্ধতে (১৯১৯ শ্রীঃ) জার্মানীর যেভাবে রক্ত 
স্পট 
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মোক্ষণ করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীকে যেভাবে বিভন্ত করা হয় তাহা 
উপরের কথাই প্রমাণ করে। ভিয়েনা সন্ধি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। তথাপি 

[ভয়েনা সন্ধি ভাগণই সাম্ধ অপেক্ষা উদার ছিল একথা বলা যায় । ফেক্ষেন্রে ভার্সাই 
সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে একাট তৃতীয় শ্রেণ্ধর রান্ট্রে গারণত করা হয়, ভিয়েনা সন্ধিতে 

ফ্রান্সের বিরদ্ধে সেইরূপ প্রাতশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। (ভিয়েনা সম্ধির 
দ্বারা ক্রান্সকে বাবচ্ছেদ না করিয়া তাহার সীমান্ত অক্ষুণ্ন রাখা হয়। যেক্ষেত্রে ভার্সাই 
মন্ধি জার্মানীর উপ্র জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় '€ ৫0199690 73০206 )7 
সেক্ষেত্রে ভিয়েনা সান্ধর শর্ত আলোচনায় ফ্রাস্সকে অংশীদার করা হয়। 

ভিয়েনা সম্ধির দ্বারা জাতীয়তাবাদ ও গণতল্লকে উপেক্ষা করা হয় ইহা সত্য । কিন্তু 
পরাগ্থীত বিচার কাঁরলে সন্ধি চ্ছাপায়তাদের দোষ দেওয়া যায় না। এই নবন্ঞাত 

ৃ ভাবধারাগুলি তখনও গঠনমৃলক' রূপ ধরে নাই। বিপ্লব ও 
ভিয়েন। চুির বারা সন্বাসের্র পথে ইহাদের উদয়ের ফলে রঞ্*গশগল নেতৃবগ ইহাদের 
ইওরাোপে শান্তি ও রী 
স্থিতি স্থাপন মুল্য উপলব্ধ কারতে পারেন নাই । ডোভড টমসনের মতে, “১৮১৫ 

ধা; খুব কম লোকেই এই গণতন্ত্র ও উদারতণ্পবাদের তাংস্ষ" 

বুঝরাযাছিল ॥ সতরাং সাঁন্ধ ঠানমণাতাদের উপর দোষারোপ নিম্ফল ।”* গর্ডন কেইগের 
মতে, “যাদ জাতীয়তাবাদের ভিিতে ইতালী ও জার্মানগকে ৯৮১৫ শ্রীঃ গঠন করা হইত 
তবে ইওরোপে প্রচন্ড বিশৃঙ্খলা দেখ। .দেত।”১ তাছাড়া ভিয়েনা চুক্তি রচয়িতাদের 
স্বাধানভাবে কাজ কারবার মত প:র।শ্থাত ছল না। ইওরোপের জাঁটল পারস্থিতিতে 

কাহারও পক্ষে পারছ্কার স্লেটে লেখা সম্ভব ছিল না। বৃহৎ শান্তগীল 1ভয়েনা 
সম্মেলনের আগেই গ্াবো (০ ), কাঁলিশস্ক ( 8911501) )১ টেপালংস (7:8191712 ) 
প্রভৃতি গোপন সামন্ধর দ্বারা তাহাদের মধ্যে 'বাঁভন্ন হ্থান ভাগ কারয়াছল। ভিয়েনা 
সদ্মেলনে এই গোপন সান্ধিগলকে স্বীকৃতি দিতে হয় । 

ভিয়েনা চুন্ত অদ্থায়ী হইয়।ছিল ইহা সত্য ॥ তবে এপম্পকে বলা যায় যে, ইতিহাসে 
কোন সান্ধি চিরম্থায়। হয় না। খুব কম কংগ্রেসই এক শতাধ্দীর জন্য ইতিহাসের ছক 
নর্মাণ করিতে সক্ষম হয়। তবঃও ৪০ বৎসরের জন্য এই ভিয়েনা কংগ্রেস ইওরোপে 
শান্ত স্থাপন কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিল । ডোঁভড টমসনের মতে, “মোটামহাটিভবে 
ভিয়েনা চুন্তি ছিল একট ন্যাধ্য ও দাস্ট্রনীতিজ্ঞ মূলক চান্ত 1৮৩ ভিয়েনা সান্ধর দ্বারা 
কতকগনীল বাস্তব ঘটনা স্বীকার করিয়া ভবিষাৎ ইতিহাসের পথ প্রদ্তুত করে। 
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(১) রাশিয়াকে এক বৃহৎ ইওরোপায় শক্তি হিসাবে এই সম্মেলনে প্রথম স্বীকার করা 
হয়। (২) জার্মানীর অন্যতম শ্রে্ঠ শক্তি 'হসাবে প্রাশিয়াকে গণ্য করা হয়। 
(৩) জামানীতে বৃণ্ড বা শাথল যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিয়া ভবিষাতে জারম্ণানীর এঁকোর 
ইঙ্গিত দেওয়া হয়। (৪) ব্রিটেন ছিল এক শীন্তশালশ সামদ্রক ও ওপানিবেশিক শীল্ত। 
ভিয়েনা সম্মেলনে ব্রিটেনের এই মধ্দাকে স্বীকার করা হয়। এইজন্য ইওরোপের 
বাহিরে বড় নো ও সামারক ঘাঁটিগল ব্রিটেনকেই দেওয়া হয়। (6) সুইডেন প্রভৃতি 
দেশগহীলর ইওরোপে আর গুরুত্ব ছিল না। এজন্য ভিয়েনা চুক্তিতে সুইডেনকে তেমন 
প্রাধানা দেওয়া হয় নাই । 

পাঁরশেষে বলা যায় যে, ভিয়েনা সাঁঞ্ধর দুইটি প্রধান ঘাঁটির জনা এই সন্ধি শেষ 
পযন্ত ভাঁঙ্গয়া যায়। প্রথমতঃ, এই সাথ দ্বারা ফ্রান্সের ন্যায় বৃহ শীন্তকে দাবাইয়া 

রাখিবার চেষ্টা করা ভুল হইয়াছিল। এজনা ফ্রান্স এই সান্ধিকে 
স্বীকার করে নাই । ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সান্ধি 
ভাই্গয়া ফেলেন ৷ দ্বিতীয়তঃ, জাতীয়তাবাদকে 'নিম'মভাবে উপেক্ষা 

করার ফলে ভাবষ্যতে জাতীয়তাবাদ ভাবধারা ভিয়েনা চুন্তর 'ভাত্তকে ধৰসাইয়া দেয়। 
ফরাসী সম্রাট তৃতণয় নেপোলয়ন ইতালী ও জামণনণীর জাতয়তাবাদকে অস্ত্র হিসাবে 
ব্যবহার করিয়া ভিয়েনা চুন্তি ভাঙ্গয়া ফেলেন ॥১ 

ইওরোগীয় শক্তি সমবায় (11072 00120216 0: 70100 ) 

ইগুল্লোলীয্স স্শক্তিন সমমলান্সে উভ্ভ-ব (159 1058 ০1 606 
007066০ 01 7281707)6 ! £ ভিয়েনা চান্ত স্বাক্গারত হইবার পর ইওরোপনয় নেতৃবগের 
সম্মৃখে প্রধান সমস্যা ছিল এই চুন্তিকে স্থায়ী করা এবং ইওরোপে শান্ত বজায় রাখা 

এতিহাস্িক ফিশারের মতে, “ফরাপা বিপ্লবের ফলে ইওরোপনয় 
ইওরোগের হতাবা শান্তগলি বহু কণ্টভোগ কারিয়াছিল। এজন্য ১৮১৪ প্রাঃ তাহারা 

এই [সিদ্ধান্তে উপননত হয় যে, আর কোন ভাবে ফরাসী বিপ্লব বা 

নেপোলিয়নের অভ্যুদয় ঘাটতে দেওয়া হইবে না ।”২ সুতরাং ইওরোপাঁয় নেতৃবগ্ণ ভিয়েনা 
চুন্তি রক্ষা, ইওরোপে শান্তি রক্ষা এবং নেপোলিয়নের পুনরায় উত্থান রদ এই তন প্রধান 
সমস্যার সমাধানের জন্য একটি স্থায়ী আন্তজাতিক সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা 
উপলধ্ধ করেন। 

পবিল্রী চুক্তি (8০15 £1115709) 8 রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার 
সর্বপ্রথম পবিত্র চুত্তি (7015 41119009 ) নামে এক পরিকঃ্পনা রচনা করেন। জার 

ই৫শে সেপ্টেম্বর ১৮১৫ শ্রণঃ পানর চুন্তির ঘোষণা করিয়া ইওরোপের শ্রীন্টায় রাজাদের 
ইহাতে যোগদানের জন্য সানির্বব্ধ অনুরোধ জানান। জার প্রথম আলেকজা "ডা 

৯ :৪১81১০ব--[31860£চ ০£ 11006£0 17100687149. | 
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ছিলেন ভাবপ্রবণ, আদর্ণবাদী। তিনি মনে কাঁরতেন ষে, ফরাসণ বিপ্লবের ন্যায় প্রজা 
1বন্রোহ ছিল শ্রীন্টায় ধর্মশাস্ত বিয়োধা। ইওরোপায় রাজাদের শ্রীন্ট ধম" অনুসারে 

রাজ্য শাসন না করার ফলেই এইরূপ ঘটনা সম্ভব হইয়া।ছল। যাঁদ 
তাঁহারা শ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ঘ অন-সারে রাজ্য শাসন ও বৈদেশিক 
নাত পারচালনা করেন তবে ইওরোপের সকল অশান্তি দর হইবে 

ইহা তিনি মনে করিতেন । জনৈক জামণন সন্নযাসিনগ ফন ক্লডেন।র (৬০০ 719050020- 
এর প্রভাবে জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মনে এই ধারণা ব্ধমূল হয় । 

বাইবেলের নিউ টেন্টামেণ্টে শ্রীঞ্টধর্ম সমপকাঁয় ষে সকল আদর্শগীলর উল্লেখ আছে 
তাহা তান ইওরোপাীয় রাজাদের পালন করতে প্রাতশ্রতি দানের জন্য আহহান জানান । 

পবিঘ্ন চান্ততে বলা হয় যে--(১) ইওরোপের রাজাগণ পসপরকে 
ধীষ্টায় সমাজের অধখন ভ্রাতা বালা বিবেচনা করিবেন । ইহার 

অর্থ হইল যে, কেহ কাহারও স্বার্থ ক্ষপ্ন কারবে না এবং পরস্পরকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান 
ক'রবে। (২) তাঁহারা নিজ 'নজ প্রজাপুঙ্জকে নিজ সন্তানের ন্যায় দেখিবে। অর্থাং 

[পতৃতান্লিক রাজতন্তের আদর্শকে কার্যকরী কারবে। (৩) ধণ্টীয় রাজারা “ন্যায়, 
মানবপ্রেম ও শান্তি” (08901০9, 01)8116 2170 264০০ )-কে অবলম্বন করিয়া রাজ) 
শাসন কারবে; (৪) ইওরোপার রাজারা অঙ্গীকার কারবেন যে, শাসনকার্ষে তাহারা 
“ধমের মহান তত্তবগুলিকে” (90110)5 18005 01 25118190 ) পালন করিবে। 

($) প্রাশিয়া, রাশিয়। ও আন্ট্রিরার সম্রাট [বিশেষভাবে পরস্পরকে ভ্রাতা জ্ঞান কাযা 
উপরোন্ত আদর্শগুীলকে নিজ নিজ্ঞ পাজো কাষকরণ কারবে। 

পাব চুন্তর আদর্শ ঘোষিত হইবার পর প্রাশিয়া, আন্ট্রয়া ও রাশিয়া ইহাতে যোগ দিয়া 
পরস্পরের স্বাথ রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় । ইহার ফলে এই তিন শান্ত একাট গোপন রক্ষণ- 

শাল জোটের অঙ্গীভূত হয়। ইহাদের আসল উদ্দেশা ছিল পাব 
চুন্তর মাধামে ইওরোপে পুরাতনতন্ত্রকে স্থায়খ করা এবং বৈপ্লাবক 

ভাবধারাকে নিঘর্ঠল করা। কারণ বৈপ্লাবক ভাবধারা ছিল “প্রীষ্টধর্মের মহান আদর্শ 
বিরোধা” । পাব চুক্তির মাধ্যমে জার “শান্তি, মানবপ্রেম ও ন্যায় নাতির” কথা বাঁললেও 
ইহার আসল অর্থ ছিল ইওরোপণয় রাজাদের স্বৈরশাসন ব্যবস্থাকে ধমের আদশ" ছারা 
মজবৃত কল্জা। ইহা ছিল নৃতন বোতলে পুরাতন মদ্য বিশেষ। ইহাতে পরোক্ষভাবে 
ফরাসা বিপ্লবজাত ভাবধারাকে অগ্রাহা করা হয় এবং রক্ষণশধলতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় । 

বাস্তবক্ষেন্্রে পবিত্র চুন্তি ছিপ অকাধ'করী। কারণ ইহা চান্তর আকারে রচিত না 
হইয়া কয়েকটি বিমত (8562০), জাঁটল নাতির ঘোষণায় প্ধবাঁসত হয় । এইর-প 

বিমূর্ত নীতির উপর নিভ'র করিয়া রাজা শাসন করা সম্ভবপর 
ছিল না। পবিত্র চান্ততে বাস্তব বুদ্ধির অভাব ছিল। কারণ ইহা 

টান্তর আকারে রচিত না হইয়া একাঁটি ঘোষণাপত্রের রূপ ধারণ করে। ইহার ফলে হ্হা 
ছিল অস্পন্ট এবং ধোঁরাটে। কয়েকটি নগীতবাক্যের সমন্বয় মান। 

পাঁধছ ছ্রান্ততে ইওয়োপের বিন প্রধান এবং কাঁতপ্ন রাজ্য যোগদান কাঁরলেও 

জার আলেকজ্াগারের 

াবধার। 

পবিত্র চুক্তির আদর্শ 

গৰিত্রচুক্তির আসল মর্ম 

এই চুজির দুর্বলতা 



১৩৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেথা 

ইংলশ্ডের প্রধানমন্ত্রী স্পম্ট ও দূঢ়ভাবে এই চুক্তিতে যোগদানে অস্বগকীতি জানান। তান 
ইহার অস্পন্টতার জন্য আভযোগ করেন। ইংলন্ড এই চুষ্তীতে 
যোগ দিলে কি দায়িত্ব পালন করিতে বাধা থাকবে তাহা চ্ন্ততে 
পরিতকার না থাকায় 'তান 'বিরান্ত প্রকাশ করেন। পারশেষে 

তিনি পবিভ্র চুন্তকে “একটি মহান রহস্যপৃণ* অর্থহীন পাগলামি” (4 01696 ০0£ 
50011116 1)%50101971 210 11011561159 ) বালয়া নাকচ কাঁরয়া দেন । মেটারানক 

পবিত্ন চুাস্তর সমালোচনা কারিয়া বলেন যে, পবিশ্ন চুক্ত হইল “একটি অর্থহধন উচ্চ 
ঘোষণা মাত (4৯ 1904-500000116 10110108) এবং ইহা হইল “ধমঁয় ছদ্মবেশে একাঁট 

রাজনৈতিক উদ্দেশ” । 4% 0011601981 83011811010 01000)60] 11) 1611010985 981 )। 

মৈটারনিক তাঁহার 'দিনালাপতে এই মন্তবা করেন যে, “রাশিয়ার জারকে খুশি কারবার 
অন্য আন্ট্রয়া ও প্রাশিয়া ইহাতে স্বাক্ষর কয়ে ।” মোট কথা আম্টীপ্লা ও প্রাশিয়া পাবি 
চুক্তির প্রতি আন্তাঁরক ছিল না। ইংলপ্ড, আশ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের বিরোধিতার ফলে পবির 
চুক্তি বিফলতায় পয'বাসিত হয় । 

পবিত্র চুন্তর িফলতার প্রধান কারণ ছিল ইহার অস্পত্টতা ও বিমৃত' নখাতগীল। 
ইংলপ্ড আশগুকা করে যে, এই চুক্তিতে ফোগ দিলে ইংলপ্ডকে “বিপজ্জনক ও অদজ্টপৃ 

দায়িত্বে? (1028110910105 2110 71116019569) 0017110110701765 ) 

পাঁড়'ত হইবে। ইংলণ্ডের বিরোধিতা এবং আষ্ট্িয়ার আপাস্তি 
ফলে পাকন্র চুক্তি বানচাল হইয়া যায় । দ্বিতীয়তঃ, ইংলস্ড, আত্টিয়া 

প্রভৃতি শান্তগৃল রাশিয়ার মতা বৃদ্ধিতে ঈর্মান্বিত ছিল ! পাব চুত্তির দ্বারা জারের 
নোতিক ক্ষমতা বাড়বে এই আশঙ্কা তাঁহারা কাঁরতেন । পাঁবন্ন চীন্তকে একমান জার 

আলেকজাণ্ডার ছাড়া আর কোন শান্ত আন্তারকভাবে গ্রহণ করে নাই । ধম নিরপেক্ষ 
রাজনীতির যুগে ধমাঁয় অনুশাসন অন:যায়* রাজা শাসন করা ছল হাসাকর প্রচেষ্টা । 
তবে শান্তি সমবায়ের বিভিন্ন কাজের সমর্থনে মাঝে মাঝে পাবিন চুক্তির মাম বাবহার করা 

হয়। ইহার ফলে শান্ত সমবায়ের সাহত ইহার নাম জাঁড় হয় । আসলে এই চুক্তি 
প্রথমাবাধ 'বিফলতায় পর্য বাঁসত হয় । 

চতঃস্পভ্ডি* হননি শু স্পভ্তিন সম্মলাম্বেন্র ক্চার্খকলাগা (ঘ৪৪ 
(00080781916 &11191105 800 €06 ৮০2 01 1 0010067% 01 9870196 ) ? 

পাত্র চু্তর বিফলতার পর, ইওরোপণয় শান্ত সমবায় গঠনের জনা বাস্তবপন্থী মেটারনিক 
চতুঃশন্তি পন্ধির খসড়া রচনা করেন । শোমোর চুন্ত (11৩৪0 ০1 

সন্ধির শর্ত 01881700), অনুকরণে চতুঃশান্ত সাধ রচিত হয ২০শে নভেম্বর, 
১৮১৫ প্রঃ 1 আঁ্টরয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, ইংলণ্ড ইহাতে স্লান্র 

করে। ইওরোপায় শান্ত সমবায় প্রকৃতপক্ষে চতুঃশন্তি সাঁন্ধর দ্বারা হুাপ্ত হয়। এই 
সাঞন্ধতে স্বাক্ষরকারা শান্তগৃলি অঙ্গীকার করে যে -(১) ভিয়েনা সম্ধিকে রক্ষা করা 

হইবে। (২) ইওরোপে বুদ্ধাবিগ্রহ রদ করিয়া শাশ্তি অব্যাহত রাখা হইবে । বাভন্ব 

শান্তর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তাহা আলাপ-আলোচনা ঘ্বারা মিটাইয়া ফেলা হইবে। 

অস্্রিয়া ও ইংলগ্ডের 
বিরোধিত। 

ইংলণ্ডের বিরোধিতার 

কারণ 



ভিয়েনা সম্মেলন ও ইওরোপের শস্তি সমবায় ১৩৭ 

(৩) বিপ্লবী ভাবধারা ইওরোপের শান্তির বি সৃম্টি করলে উহা দমন করা হইবে। 
(৪) চতুঃশান্ত সাম্ধর ৬নং ধারায় বলা হয় যে, ইওরোপের পারাস্থাত পষণলোচনার জন্য 
চার শক্ত মাঝে মাঝে কংগ্রেস বা বৈকে সমবেত হইবে। 

চতুঃশান্ত সাঞ্ধর গ:র্ত্ব আধুনিক যুগের ইীভিহাসে অস্বীকার করা যায় না। গ্রান্ট ও 
“১মপারলির মতে, “কংগ্রেস কূটনীতি” (0078595 010102505 ) বাঁলতে যাহা বংঝায় 

তাহা চতুঃশান্ত সান্ধর ফলেই সৃষ্টি হয় ॥। ইওরোপায় শত্তিগরীল 
পরস্পরের মধো 1বরোধায় বিষয়গীলকে বাহৃবলে সমাধান না কারয়া 

কংগ্রেসের দ্বারা শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধান কাঁরবে, “এই মনোভাবকেই কংগ্রেস কূটনীতি" 
বলা হয়। ইওরোখাঁয় শান্ত সমবার প্রকৃতপক্ষে চতুঃশান্ত সাম্ঘর উপর ।ভাত্ত কাঁরয়া 
গঠিত হয়। সঞ্কল শান্ত একা মত হইয়া কাজ করে বাঁলয়া ইহাকে শান্ত সমবায় 
বলা হয়। 

স্পর্শ হ্ম বাজেল আামালভী (0196 তো 01 00560017697 91 

[0070176 )£ ইওরোপীয় শান্ত সমবায় ১৮১৮ খঈঃ প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হয় । 
টিনা ফ্লাম্স ভয়েনা সাধ অনুসারে তাহার প্রদেয় ক্ষাতপর্রণ পাঁরশোধ 
বৈঠক করায় ফ্লান্স হইতে বিজয়ী সেনাদল অপসারণের প্রশ্ন আলোচনার 

জন্য শান্ত সমবায়ের বৈঠকে এ-লা-শ্যাপেলে (1%711008020116) 
আহত হয়। ফ্লান্স সম্পকে চতুঃশান্ত বাস্তবতা সম্মত সিদ্ধান্ত নেয় । ফ্রান্সের নায় বৃহৎ 
শান্তকে বাদ দয়া শান্ত সমবায় চলিতে পারে না ইহ। তাহারা উপলব্ধি করে! ফ্রান্সের 
রাজা অভ্টাদশ লুই ফ্লাম্সকে বিপ্লবী মনোভাব হইতে নিরস্ত কারতে সমর্থ হহয়াছিলেন 
ইহা সদস্যগণ বি*বাস করে। সতরাং সদস্যরা একমত হইয়া ফ্রান্স হইতে তাহাদের সৈনা 
অপসারণ এবং ফ্লান্সকে শান্ত সমবায়ের প্রথম সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই কঠিন 
প্রশ্নের ব্যাপারে সদস্যরা একমত হইলে তাহাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দেয় । তাহারা 
ইওরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগণলর আঁভভাবকের ভূমকা লইয়া তাহাদের উপর লোত্রক সধপতা 
।বস্তার করে। (ক) সুইডেনের রাজার বিরুদ্ধে নরওয়ে কুশাসনের আভযোগ 
জানাইলে সুইডেনগাজ বানণদোতকে শান্ত সমবায় ভর্ঘসনা করে এবং পাব চর 
আদশ' অনুসরণ কারতে পরামর্শ দেয়। (খ) মোনাকে। নাথে ক্ষদদ্র দেশের প্রজাগণ 
তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে অত্যাচারের আভষেোগ করিলে তাঁহাকেও ভঙংসনা করা হয়। 
(গ) জাম্মানগধর ব্যাডেন রাজোর উত্তরাধিকারের সমস্যা এবং অস্ট্রিরা ও প্রাশয়ার ইহুদী 
প্রজাদের সমস্যা সমপকেও শান্ত সমবায় এক্যমতে উপস্থিত হয় । 

ইহার পরেই চতুঃশান্তর মধো স্বা্থগত কলহ প্রকৃটিত হইলে শান্ত সমবায়ের মৃত্যুর 
ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। এীঁতহাঁসিক কেটেলবীর মতে, "শান্ত সমবায়ের বাঁশীর গায়ে ফুটা 

দেখা দেয় (10126 10 00 00৩ 10165 01 006 0011051% )। 

ফলে শান্ত সমবায়ের সভায় বেস্রো আওয়াজ বাহির হয়। 
(১) স্পেনরাঙ্জ ফার্দনান্দ শন্ত সমবায়ের নিকট আবেদন দ্বারা 

ন্যাষা আঁধকার নশীত অনুসারে দাক্ষণ আমেরিকায়, স্পেনের বিদ্রোহ উপাঁনবেশের 

চহ্শক্তির দন্ধির গুরুত্ব 

স্দন্তছের মধ্যে 
বিভে্ক 



১৩৮ ইওরোপের ইতিহাসের রৃপরেখথা 

উপর তাঁহার কর্তৃত্ব ফিরাইয়া দেওয়ার দাবী জানান । এদিকে বিদ্রোহ? উপানবেশগলিতে 
দ্পেনের ক্ষমতা লোপ্র সুযোগে ইংলস্ড ইহাদের সাঁহত বাণিজ্য সম্পর্ক হ্থাপন 
কারয়াছিল।৯ স:তরাং ইংলণ্ড দক্ষিণ আমোরকার উপানবেশের উপর স্পেনের কতৃত্ব 
পুনঃ প্রাতজ্ঞার বিরুদ্ধে আপাত্ত জানায় । ফলে এই প্রশ্ন আপাততঃ মূলতুবী রাখা 
হয়। তবে শন্তি সমবায়ের অন্তার্বরোধের ইহা ছিল অশুভ ইঙ্গত। (২) আরব 
জাতীয় বারবার জলদসহ়াদের উপদ্রব দমনের জন্য রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে নৌবহর 
পাঠাইবার প্রস্তাব দিলে ইংলণ্ড স্বীয় নৌ প্রাতপাত্ত নম্টের ভয়ে ইহার বিরোধিতা, 
করে। ফলে এই প্রস্তাব পারত্যন্ত হয় । (৩) আন্তজাতিক আইনে ক্রীতদাসের 
ব্যবসায় ছিল 'নাধষদ্ধ। ইংলণ্ড প্রস্তাব দেয় যে, জাহাজের খোলে কারয়া ক্লীতদাসের 
চোরা চালান বন্ধ কারবার জন্য, ইংরাজ নৌবহরকে সন্দেহজনক জাহাজ তল্লাসগর 
আধকার দেওয়া হউক । কম্তু ইংলণ্ডের এই প্রম্তাবকে অগ্রাহা করা হয়। জ্যাকড্রজ 
নামক এাতহাসিকের মতে, 'ব্রটেনের সাহত রাঁশয়ার প্রাতদ্বান্ঘতা দেখা দের । এজন্য 

রুশ প্রস্তাবকে ইংলন্ড অগ্রাহ্য করে। এইভাবে এ-লা-শ্যাপেলের বৈঠক গভগর 

মনোমালন্যের মধ্যে শেষ হয়। 

ইতিমধ্যে ১২০ খীঃ স্পেনে গণাবিদ্রোহ ঘটে । স্পেনরাঞ্জ ফাদ্দিনান্দ এই বিদ্রোহের 

ফলে একাঁট উদারপণ্থী সংবিধান দানে বাধ্য হন। স্পেনে প্রজা বিদ্রোহের সংবাদ 
নিন পাইয়া জার প্রথম আলেকজান্ডার স্পেনে রূশ সৈন্য পাঠাইবার জনা 

বিজ £পড়ি প্রস্তাব দেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমণ্তী কাসলার একটি রাজ্নীত 
সমবারকে স্িতাবস্থা ধিবষয়ক চি দ্বারা (90815 ৮৪১০) উহার প্রতিবাদ করেন। 
রক্ষার যন্ত্রে পরিণত তান ইহা জানাইয়া দেন যে, নেপোলিয়নের পুনরারমণের বিরুদ্ধে 
টি চেটা চতুঃশান্ত সাণ্ধ গাঠত হইয়াছে । স্পেনের বিদ্রোহের সাহত 

নেপোলিয়নের কোন সদ্পক নাই । সতরাং স্পেনের আভান্তরাণ 

[বিষয়ে হস্তক্ষে* করার এরাত্তয়ার শান্ত সমবায়ের নাই । ইহার কিছু পরেই দক্ষিণ ইতাল'র 

নেপলসে (92165) এবং পততুগালে স্পেনের ন্যায় উদারপন্থী বিদ্রোহ ঘটে। জার্মানীতে 
রক্ষণশখল সাংবাদিক কোতব্ (109625089 ) নিহত হন। মেটারণিক এই সকল 

সমস্যা বিবেচনার জন্য শান্ত সমবায়ের "দ্বিতীয় বৈঠক (১৮২০ শ্রীঃ ) দ্রপো শহরে ডাকেন । 
মেটারনিক হাতিমধো তাঁহার পারিকজ্পনা চ্ছির কাঁরয়া ফেলেন। তিনি ছিলেন 

রক্ষণশগল নীতির প্রধান পুরোহিত । ইওরোপে উদারপদ্থী ভাবধারার বিস্তার তাহার 
ঘোর বিরান্তর কারণ হয় । [তান সুপারকজ্পিতভাবে ইওরোপে রক্ষণশীলতাকে কায়েন 
কারবার জন্য শন্তি সমবায়কে ব্যবহার করার সগক্গপ নেন। [তান শান্ত সমবায়কে 

ইওরোপে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ দমনের একচোটয়া হাতিয়ারে পারণত করার সঞ্কচ্প 
নেন। যাহাতে সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত হয় এজন্য মেটারনিক প্রোটোকোল অফ 
পো বা ট্রপোর ঘোষণাপন্ন নামে এক দালল রচনা করেন। [তান সদসাদের এই ঘোষণা 
পরে জ্বীকীত দিতে আহবান জানান । 

১,0092000 0751£, 



[ভিয়েনা সম্মেলন ও ইওরোপের শীল্ত সমবায় ১৩৯ 

টরপোর ঘোষণাপতে বলা হয় যে--€১) রাজা স্বেচ্ছায় ও বিনা প্রকোচনায় যে 

সংবধান দান কাঁরবেন একমান্র তাহাই বৈধ বাঁয়়া বিবেচিত হইবে । (২) যদি ইওরোপের 

কোন দেশে বিপ্লব ঘটে যাহার ফলে দেই দেশের রাজা তাঁহার ন্যাষা 
আঁধকারে বাণ্ত হন, তবে সেই দেশকে ইওয়োপধয় শান্ত সমবায় 

হইতে বহিচ্কৃত বাঁলয়া গণ্য করা হইবে ॥। 1৩) যাঁদ এই বিপ্লবের ফল প্রাতাবেশখ 
রাজ্োর শান্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে শন্তি সমবায় এই বিপ্লবকে 
বলপূর্বক দমন করিয়া সেই দেশে শান্তি ও শ্ছিতাবন্থা ফিরাইয়া আনবে । ্রপোর 
ঘোষণাপরের দ্বারা শান্ত সমবায় কারধতঃ ইওয়োপে লকল প্রকার আভ্যন্তরশণ গনদোহ 

দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতল্লগণলকে স্থায়ণ কারবার £সম্ধান্ত 
নেয় । এছাড়া ইওরোপের গণতাব্লিক ও জাতীয়তাবাদী সকল আন্দোলনকে দমাঠবার 

আয়োজন করা হয়। 
ইংলণ্ড আগেই স্টেট পেপার বা রাম্ট্রনীতির ঘোষণাপন্জের দ্বারা এইর. 

কাজের প্রাতবাদ জানাইয়াছিল। ট্রপোর বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলরি ট্রপোর 

ঘোষণাপ্লের বিরুদ্ধে সানাদ্দন্ট আপাতত জানাইয়া বলেন 
যে-(২) এই ঘোষণাপত্র চতুঃশৃন্ত সাঁন্ধর আদশের বিরোধা । 

ইংলণ্ড ইহাতে যোগ দিবে না। (২) স্পেনের বিপ্রব স্পেনের আভান্তরীণ ঘটনা । 
ইহাতে বাহঃশান্ত হস্তক্ষেপ কারলে সার্বভৌম দেশগ্ীলর সাব্ৌম ক্ষমতা বিনঞ্ট 
হইবে। ইহা ভয়ানক খারাপ নজগরের স:ন্টি কারবে। শান্ত সমবায় শেষ পযন্ত 
সকল দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কারবে। ৩) এইরূপ কাজ চতুঃশান্ত 

সন্ধির বিরোধী হইবে । (8) ইংলস্ড মনে করে যে, অতাচারী রাজার বরুদ্ধে প্রজার 
[বদ্রোহ করার আইনগত ও নশীঙগত আধিকার আছে । সম্তদশ শতকে ইংলন্ডের 
প্রজাবর্গ এইর্প বিদ্রোহের দ্বারা গণতান্লিক সংাবধান লাভ করে। ইংল্পণ্ড 'নিজে 

যাহা করিয়াছে, তাহা অপরকে করিতে নিষেধ কাঁরবে না। কিন্তু কাসল'রির 
প্রতিবাদ অগ্রাহা কাঁরয়া শ্রষ্ট্রয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া তিন রক্ষণশীল শন্তির 
সংখাগারষ্ঠ ভোটে ট্রপোর ঘোষণাপত্র গাশ হইলে শান্ত সমবায় ইহকে সফল 
করার চেষ্টা করে। ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে । ইংলণ্ডের প্রাতবাদ অগ্রাহ্য 
করায় ইংলণ্ড শান্ত সমবায় হইতে দূরে সায়া যায়। শান্ত সমবায়ের পতন 

আরম্ভ হয়। | 
টউপোর বৈঠকের পর ১৮২১ শ্রীঃ লাইব্যাকে তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ট্রপোর 

লাইব্যাকের বৈঠক ঘোবণাপত্রের নীতি অনুসারে নেপলসের বিদ্রোহ দমনের জনা 
(১৮২১ হী) আম্ট্রর়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আন্ীয়ার সেনাদল বুরবে। 
ফারদিনান্দের নেপলসের সিংহাসনে পৃবক্ষমতায় প:নঃপ্রাতিজ্ঠা করে । তাহারা পিডমন্টের 
উদ্ারনোৌতিক সংবিধান দমন করিয়া ইতালীতে পুরা দ্বৈরাচার? রাজতচ্লকে সক্রিয় করে। 
[কিছুদিনের জন্য ইওরোপে মেটারনিকতন্ম জয়যাত্ত হয়। 

অতঃপর ভেরোনা নগরে ১৮২২ ধ্রীঃ শান্ত সমবায়ের চতুর্থ বৈঠক বসে। ইতিমধ্যে 

ট্রপোর ঘোষণাপত্র 

ইংলগ্ডের আপত্তি 



১৪০ ইওরোপের ইতিহাসের রপরেখা 

ইংলপ্ডের বিদেশ মন্ত্র পদে নবানয্স্ত ক্যানিং বসেন। ক্যানিং-এর আমলে শান্তি সমবা 
রানার সম্পকে ইংলণ্ডের নীতির পাঁরবর্তন ঘটে । এাতহাসিক টেমপারলি 
নী ক্যানি-এর. (161019115) ) ক্যানিং-এর নীতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্যািং 
শুন চিন্ত। মনে কাঁরতেন যে, শান্তি সমবায় থাকবার ফলে ইংলণ্ড স্বাধীনভাবে 

বৈদোশক নীতি পারচালনা কাঁরতে সক্ষম হয় নাই ॥ যুদ্ধের সময় 
শান্ত সমবায়-এর প্রয়োজনগয়তা থাঁকিলেও শান্তির সময ইহার আস্তিত্ব ছিল ইংলণ্ডের 
দ্বার্থ বিরোধী ।১ সুতরাং ক্যানিং শা সমবায়ের সাহত সম্পক্ছেদের কথা 
[চন্তা করেন। 

ভেরোনা বৈঠকে তান ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে ইংলন্ডের প্রাতানধি হিসাবে 
পানান। ভেরোনায় মেটারনিক প্রথমেই ইংলস্ডের আপান্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্পেনের 

বিদ্রোহ দমনের জন্য স্পেনে ফরাস? সেনা পাঠাইবার প্রস্তাব পাশ 
জেরবার করাইয়া নেন। রক্ষণশশল শীল্তগৃলির সমর্থন পাইয়া তানি 
শক্তি দনবায় ধন. ইংলগ্ডকে কোণঠাসা করিয়া, শি সমবায়কে নিজ ইচ্ছায় চালাইতে 

থাকেন! ফরাসী সেনা স্পেনে প্রবেশ কারয়া স্পেন ও পর্তুগালের 
বিদ্রোহ দমন করিয়া এইচ্থানে স্বৈরশাসন পুনঃস্থাপন করে । আত্মতগ্ত মেটারনিক 
এইবার স্পেনের আমোৌরকার উপানিবেশের প্রম্ন ভেরোনা বৈঠকে পূনরায় উত্থাপন করেন । 

এই প্রশ্ন এ-লা-শ্যাপলের বৈঠকে ইংলশ্ডের আপত্তির ফলে ম:লতুবী ছিল ॥ এই প্রশ্ন 
পুনরায় উত্থাপিত হইলে ইহার প্রাতিবাদে ইংলপ্ড ভের়োনা বৈঠক বঙ্জন করে। ইহা 
দ্বারা শান্ত সমবায় হইতে ইংলণ্ড চিরবদায় নেয় । ইংলশ্ডের পদত্যাগের ফলে চতুঃশান্তর 
সন্ধি ভাঙয়া পড়ে। 

ক্যানং আশঙ্কা করেন যে, শান্ত সমবায়ের সেনাদল দাক্ষণ আমোৌরকায় প্রেরিত 
হইবে । ইহার প্রাতিরোধের জন্য তিনি স্পেনের ইবছোহী উপাঁনবেশগহলর স্বাধীনতাকে 

'ব্াটিশ সরকারের পে স্বাডিতি দেন । ইংরাজ নোব্হরকে 
্ রঃ ১ ঃ রা নে আটলা্টিক মহাসাগরে শান্তি স্মবায়ের জাহাজগৃলকে আটকাইবার 

মনরে নীতি (১৮২৩) জন্য নিদেশি দেখয়া হয়। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রোসডেন্ট জেমস 
খোষণা মনরো তাঁহার বিখ্যাত মনরো নীত (1%01110965 70০০%76 ) 

(১৮২৩ শ্রঃ ) ঘোষণা কাঁরয্লা শাক সমবায়কে সতর্ক কারয়া দেন। 

সনরো নশাতর দ্বারা মাঁর্কন প্রেপিডেন্ট হলেন যে- (১) “আমোরকা হইল 
আমগেরিকাবাসগদের জন্য 1” (২) আমেরিকায় ইওয়োপণয় শান্তর হস্তক্ষেপ মাকন দেশ 
সহা কারবে না। (৩) আমোরকায় ইওয়োপেন্ন উপাঁনবেশ বিস্তারে মাঁক্নি দেশ 

বরোধিতা কারবে । মনরো নীতি ঘোষণার ফলে ও ক্যানিংয়ের সক্রিয় বিরোধিতায় 
শান্ত সমবায় দাক্ষণ আমোরিকায় বিফঙ্গ হয় । বন্তুতাবাজ ক্যানিং হতমান মেটারনিকের 
কাটা ঘায়ে ননের 'ছটা দিয়া বলেন যে, “আমি পুরাতন পৃথিবীর (অর্থাৎ ইওরোপের ) 
ভারসাম্য রক্ষার জন্য একাঁট নৃতন পররথবী (অর্থাৎ স্বাধীন আমোরকা ) সৃষ্টি 
পি সস” পাস 



ভিয়েনা সম্মেলন ও ইওরোপের শক্তি সমবায় ১৪৯. 

কারলাম” (1 195 01981) ৪ 10৮ ৬9110 3060 6275092006 09 £৩01৩১৪ 

005 02180050101 ০019)1 ক্ষুব্থ মেটারানক প্রত্যুততগে কনক 

“ইওরোপের ফাতিকারক উতকাপিন্ড” (1181559150৮ 206০০1) থালয়। অ৬।৫৩ 

করেন। 

ভেরোনা বৈঠকের পর শান্ত সমবায় কার্ধতঃ ধংস হইয়া যায় £ গ্রথসের 1বন্রোহের 

সমস্যা সমাধানের জন্য জার প্রথম আলেকজান্ডার সেও পিঠাসবাগে শা সমবায়ের 

পম সম্মেলন ( ১৮২৫ শ্ঃ ) আহ্বান করেন ।॥ ইংল" অই বৈঠক 
সেট পিটাস বাগে. বজ'ন করে। গ্রীস, তুরস্কের বিরুদ্ধে সব।ধানও। পাঙ্ের জনা 
বৈঠক, (১৮২৫) গ্রীসের « . রঃ , ূ 
[বিদোহ£ শাক্ত'. বিদ্রোহ করলে, জার গ্রীসের পক্ষ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । কন্তু 
সমবায়ের পতন মেট।সাঁনক প্রভাতি ঝানু নেতারা মনে করেন যে জ।স তুরস্ককে 

হঠাইয়া নজ ক্ুমতা বাড়াহবার চেও্ট।য় জাছেন । সুতরাং ভাঁহার। 
লেন ষে, ট্রগের ঘোষণাপন্ত অনুসারে বিদ্রোহ? গ্রীসকে হা।শন। সাহাধা করতে পা 

ন।।॥ তাছাড়া গ্রীস হইল তুরস্কের পলাজ্য । তুরদক হইল এশয়ার দেশ। সুতরাং 
ইওরোপায় শান্ত সমবায়ের সাহত এশয়ার কোন সম্পর্ক মাই (0175০০91195 905106 

[8700০ )। জারের সাহত শান্ত সমধায়ের অপর সদস্যদের এজন্য মনোমালন] দেখা 
দেয় । ফলে শা্ত সনবায়ের পতন ঘটে । 

হণুল্পোলীস্্র স্পভ্ সমমবাম্েল নিফলতান কান্পসণল 
(08856৪ 91 179 001191)50 01 1179 (:0110871 01 158070196 ) 2 নেপোিয়নের 

পতনের পর ইওরোগের শান্তি ও স্থিতি রক্ষার জনা শান্ত সমবায় স্থাপিত হইলেও প্রাঃ 
শ্হিযারে দেড় দশকের মধো ইহা ভায়া পড়ে। শা সমঝায়ের পতনের 
আরমণের সভাবনা প্রধ।ন কারণ এই ছিল যে, ইহা নেপোলয়নের পুনরাক্রমণের ভয়ে 
দুর হইলে শক্তি গঠিত হইর্লাছিল। যতদিন নেপোলিয়নের আক্রমণের অ।শৎকা 
সমবায় বিদ্যমান ছিল ততাঁদন সদস/রা এক)বন্ধ থাকেন । যে মুহ্তে' 
প্রয়োজনীয়ত। লোপ টি বানান বা ১ বা 

নেপে।লিয়নের আক্রমণের আশঙ্কা [তিরোহিত হয়, সেই মুহূতে' 
তাঁহাদের পরস্পরের স্বার্থগত 1বরোধ প্রকট হইয়া উঠে । এছাড়া শান্ত সমবায়ের এমন 
কোন ইতিবাচক গঠনমূলক উদ্দেশ্য ছিল না, যাহার 1ভাত্ততে সদস্য দেশগুলি ইহাকে 
প্রয়োজনীয় মনে করিতে পারে । ফলে নেগোলিয়নের পতনের পর শান্ত সধবায়ের 
[ভাত্ত দুব'ল হইয়া পড়ে। 

জ্যাক দ্রজ € 18০1 10105 ) নামক এঁতিহাসিকের মতে, শান্ত সমবায়ের পতনের 
প্রধান কারণ এই ছিল যে, পাবিশর চুত্তি ও চতুঃশত্তি সন্ধি ছিল পরস্পর-বিরোধাঁ। পবিল্ত 

চুক্তি গঠনের ছারা, জার প্রথম আলেকজান্ডার ইওরোপের 
১০৬বতী সথলশান্তগনুলিকে নিজ পক্ষে আনিয়া, নৌশান্ত ইংলশ্ডকে কোণঠাসা 
রাশিয়ার বিরোধ. করার চেণ্টা করেন। অপরদিকে ইংলস্ড চতুঃশান্ত সম্ধির দ্বারা 

ইওরোপের ম্থলশান্তগূলির মিত্রতা লাভ করিয়া রাশিয়ার উদ্দেশ্যকে 
ব্যাহত বলে। রাশিয়া ও ইংলশ্ডের এই প্রাতিদ্বান্বতার সুযোগে আম্দয়ার মেটারনিক 



১৪২ ইওর়োপের ইতিহাসের রূপরেখা 

শান্ত সমবায়কে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগান। ইংলশ্ড ও রাশিয়ার এই 
গৃপ্তন্বন্ছের ফলে শান্ত সমবায় অকারকরী হইয়া পড়ে। ইংলণ্ড শেষ পযন্ত ইহা 

ত্যাগ করে। 
জাহাজ যেমন সমুদ্রের (ভিতর ডুবো পাহাড়ে ধান্ধা খাইয়া নিমাজ্জত হয়, শান্ত সমবায় 

সেইর্প সদস্যদের পারস্পারক স্বার্থের সংঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । নেপোলিয়ন ভখীত 
রীনা দর হইবার পর সদস্যদের মধ্যে ঈর্ষা ও স্বাথের ছন্দ নগ্রভাবে 
না প্রকট হয় । ইংলণ্ডের নো শান্তর প্রতাপ এবং তুরস্কের সহিত 

ইংলশ্ডের ন্রতার জন্য রাশিয়ার জার ক্রুদ্ধ হন। এাঁদকে 

রাশিয়ার বিরাট হ্ছুলবাহনখর ভয়ে আন্দ্রয়া আশটিকত হয় । এই কারণে গ্রীসের বিদ্বহ 

উপলক্ষে গ্রথসে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে আন্ট্রয়া বিরোধিতা করে । এদিকে ইংলণ্ড ট্রপোর 
ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করায়, ইংলশ্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া আন্ট্রিন়না ও রাশিয়া 
"পনের ইবদ্রোহ দমনে ফরাসী সেনা পাঠায়। ইংলগ্ডের আপাত্ত অগ্রাহ্য কাঁরয়া স্পেনের 

আমেরিকার উপনিবেশ পুনরদ্ধারের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। এইভাবে দেখা যায় যে, 
গান্ত সমব।য়ের সদস্যদের মধ্যে সমস্বাথ না থাকায় শান্ত সমবায়ের পতন ঘটে। 

কেটেল।বর মতে, “সদসাদের মধ্যে পাধারণ স্বার্থ না থাকলে কোন রাষ্্রজোট শ্থায়ী হয় 
না” (০ 19061286107. ০020 9008816 ৬1009 2 0)001010) 0৫ ০0])71017 

10661956) 1* 

শান্ত সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে আদশগত পাথক্য থাকায় সদস্যদের মধ্যে একতা 
শ্থাপিত হইতে পারে নাই ॥ 'ব্রাটশ সরকারের চার ছিল সাংাবধানিক, অপরদিকে 

ৃ আল্টুয়া, প্রাাশয়া ও রাশিয়া ছিল স্বৈরতান্রিক । ইহার ফলে 

এ ডঃ উদারতন্তী ইংল্ডের সাহত রক্ষণশীল শান্তগঃীলর দৃষ্টিভঙ্গীর 
খেত শাক্তগুলির পার্থক্য দেখা দেয়। উদারতন্তরী ইংল"্ডকে তাহার সাবধান, 
শ্রাদর্শগত বিরোধ. পালঠামেন্ট ও জনমতের সমর্থন লইয়া বৈদোশিক নাত পারচালনা 

কারতে হইত ! অপরাদকে স্বৈরতন্ী শান্তগ্ালর এই দায়িত্ব ছিল 

না। তাহারা কেবলমাত্র রাজার ইচ্ছাতেই নীতা নধণরণ কারত। 'ব্রাটশ প্রধানমন্ত্রী 

স্কাসলীর শান্ত সমবায়ের প্রত ইংল্ণ্ডের দ'বলতার জন্য পার্লামেন্টে সমালোচিত হন। 

ট্রপোর ঘোযণাপন্নের দ্বারা স্ব।ধান দেশের বাপারে শন্তি সমবায় হস্তক্ষেপের দিদ্ধাম্ত 

লইলে ব্রিটশ পালণমেন্টে ঘোর সমালোচনা হয়। ইংলন্ডের প্রতিবাদ শগ্রাহ্য করিয়া 

ট্রপোর ঘোষণাপত্র গৃহখত হইলে এবং স্পেনে ফরাসা সৈন্য পাঠান হইলে 'ব্রটিশ মন্ত্রীসভা 

পালশমেস্টে তিরস্কৃত হয়। পার্লামেন্টকে অগ্রাহা কাঁরয়া স্বৈরতন্ী রাষ্ট্রগহাীলর সাহত 

হাত 'মলাইয়া চলা 'ব্রাটশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণে ইংলপ্ড শেষ 

পর্যন্ত শান্ত সমবায় ত্যাগ করে )২ 

ইংলন্ডের নতম িদেশমন্মণ ক্যানিং-এর নাতির ফলে শান্ত সমবায়েক্ দ্রুত পতন 

১০ 1595৩199--7186085 01 0000970,10170098, 27 1800 

২, 080 100৪--001009 06৮96], 65০০61008, %, 991. 



1ভয়েনা সম্মেলন ও ইওরোপের শান্ত সমবায় ১৪৩ 

ঘটে। ভূতপুব মন্ত্রী কাসলারর ন্যায়, ক্যাঁনং শান্ত সমবায়কে অপরিহার্য মনে 
কারতেন না । 'তাঁন মনে কারতেন যে, শ্রান্ত সমবায়ে যোগ দয়া 

শক্তি সমবায়ের প্রতি ইংলশ্ড অপদচ্ছ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । ইংলগ্ড স্বাধীনভাবে 
ইংলগ্ডের বিষ্বেশ মন্ত্রী 
ক্যানিং-এর আগ্গা তাহার বৈদৌশক নীত পারগলনায় বাধা পাইতেছে। স:তরাং 

হাস স্পেনের আমৌরকার উপানবেশে শান্ত সমবায়ের হস্তক্ষেপ উপলক্ষে, 

?তাঁন শান্ত সমবায়ের সাহত সম্পক'চ্ছেদ কারলে ইহা ভাঙ্গয়া পড়ে। 

ইংলন্ডের ন্যায় শীন্তশালী রাষ্ট্রের বরোধিতাকে অগ্রাহ্য করা শান্ত সমবায়ের পক্ষে সম্ভব 

ছল না। ১৮৩০ শ্রী জুলাই বিপ্লবের পর ফ্লান্সও শান্ত সমবায় ছাড়য়া ইংলগ্ডের 

'দকে ঢাঁলয়া পড়ে । ফলে শান্ত সমবায় শেষ পযন্ত আন্টুয়া-প্রাশিয়-রাশিয়া ?তন 

রক্ষণশদল শা্তজোটে পাঁরণত হয় ।৯ উপরোস্ত তন শান্তর রক্ষণশীল জোটও শেষ পর্যন্ত 

ভায়া যায় । তুরস্কের 'িরুণ্ধে গ্রীসের পক্ষে রুশ হস্তক্ষেপে আন্দুয়া বিরো।ধতা 

কাঁরলে জার প্রথম আলেকজান্ডার হতাশ হইয়া পড়েন। 

মেটারানক শীস্ত সমবায়কে ট্রপোর বৈঠকের পর রক্ষণশীলতার তাঁঞ্পবাহকে পারণও 

করেন । শান্ত সমবায়ের মূল লক্ষ্য চতুঃশান্ত পন্ধিতে গহাঁত হইয়াছিল । মেটানিকের 

প্রভাবে শান্ত সমবায় তাহার মুল আদশ হইতে সরিয়া যায়। 

শক্তি দমবায়কে  ইংলন্ড এজন্য হতাশ হইয়া পড়ে। ডোঁভড টমসনের মতে, শা 
৮ সমবায়ের উাঁচত ছিল ভিয়েনা ছান্তউকে অবলগ্খনায় না ভাবিয়া, নয 
বন্ত্রে পরিণত করা এীতিহাসিক পাঁরবর্তনগাঁলকে স্বীকার করা । যেক্ষেত্রে প্রকৃত 

জাতীয়তাবাদ ও গণতল্ল দমিত হইয়াছিল তাহাকে স্বাকৃতি না 

€দওয়ার অর্থ ছিল ইঙহাদের গাতির বিরুদ্ধে যাওয়া । সম্মাঞ্জনীর আঘাতে যেমন 

সমংদ্র তরঙ্গ ঠেকান যায় না, সেইরূপ ট্রপোর ঘোষণাপত্র দ্বারা ইতিহাপের অগ্র্কাতিকে রুদ্ধ 

করা সম্ভব হয় নাই । শা সমবায়ের এই প্রাতীক্রিয়াশীল চাঁরনন ইহার পতন ত্বরান্বিত করে। 

তাছাড়া মাঁকন প্রোসডেপ্ট মনরো তাঁহার নীতি ঘোষণা কাঁরগা আমেরিকা মহাদেশে 

শান্ত সমবায়ের হস্তক্ষেপে বাধা 'দিলে শান্ত নমবায়ের মধাদা নণ্চ হয়। এই সুযোগে 

হংলণ্ড দাক্ষণ আমোরকার বিদ্রোহ স্পেনীয় উপানিবেশগহাঁলর স্বাধীনতাকে স্বাঁকার 

করে। ইংলগ্ড ও মার্কন দেশের এই যুগ্ম বিরোধিতার জন্য শান্ত সমবায়ের হস্তক্ষেপ 

নখাত ব্যর্থ হয় । 
স্পিন তহ্মখান্েজ গুলতত্্র (0176 5150711687108 01 006 0077067 

91 907009) £ সপ্তদশ ও অন্টাদশ শতকে ইওরোপায় রাজনীত সামরিক শক্তিকে 

আশ্রয় করিয়া পারচালিত হয় । যে দেশ সামারক শান্তর আআখকারণ 

ডি হয়, সেই দেশ আন্তর্জাতিক আইন অগ্রাহা কারয়া বাহৃবলে 

উল৮১ প্রতিবেশশ রাজ্যগুলিকে পদানত কারবার চেষ্টা করে। নগ্ন রাজ্য 

লোভ, গোপন কুটনশীতই ছিল এই যুগের বৈশিষ্ট্য । সপ্তদশ 

শতকে বৃরবো রাজা চতুদশ লুই নেদারল্যাপ্ড, জার্মানীর রাইন প্রদেশ ও স্পেন দেশ 

১, 1017. 



১৪৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

আধকাদে; জন্য দশঘন্থায়প যুদ্ধ চালান । অন্টাদশ শতকে প্রাশিয়ার রাজা ফ্লেডারক 

দি গ্রেট বল্পুর্বক সাইলোসয়া অধিকার করেন তান পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদে রাশিয়ার 

জারিনা তয় ক্যাথারিণের সাহত হাত মেলান। নেপোলিয়ন রাজ্যগ্রাস নশীতকে 
ব্যাপক্গ প্রয়োগ কারয়া ইওরে'পেই পুরাতন রাজতম্তগীলকে পরাস্ত করেন। জামণানা, 

ইতাল* ও পোল্যান্ডে নিজ স্াশ্র'জ্য স্থাপন করেন। 

নেপোঞ্য়িনের পতনের পর 'বিজয়শ ইওরোপায় শাডগঠীল ইহা বীঝতে পারে যে 

প্রত দেশ যাদ নিজ স্বংথকেই একমানন শ্রেতঠ হনে করে তবে আন্তজাতিক অরাজকতা 

রদ কুটনীতির . ও যুদ্ধ ঘটবে । ইওরোপে শান্ত রা করিতে হইলে আন্তর্জাতিক 

মাধামে শংনিপূর্ণ:. বিলোেধের বিষয়গলিজে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান 

রে টা কাঁবতে হইবে £ এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কুউনটীতির” (0028958 

্ট | 111097720% ) সূচনা করা হয় । এ-লা-শ্যাপেল, ট্রপো, লাইবাক, 

. ভ্েরোনা ও সেপ্ট পটাসি% কংগ্রেসের মাধ্যমে বৃহৎ শিবর্গ 

একামত প্রাতত্ঠার দ্বাক্লা ইওর়োপের সমস্যারসন সমাধানের চেগ্টা করে ৷ যাঁদও শান্ত 

সমবায় বিফল হয়, তবুও 'কংগ্রেদ কুটনশীতির' মুল ছিল স:দুর-প্রসারী । পরবতাঁকালে 

ওর়োপের লহ সমস্যা 'কিধগ্রেস কুটনন হর" দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হয়। ইওরোপাঁয় 

শক্ত সমবায় ধৃদ্ধ না কাঁরয়া শান্তিপূণভাবে সমস্যা সমাধানের নূতন পথ দেখায় । 

লণ্ডন কংগ্রেস ছারা ১৮৩২ খাঁঃ বেলাজয়ামের স্বাধীনতার প্রশ্নের, প্যারম কংগ্রেসের 

দ্বারা ১6৪ খ্রীঃ পূঝাঞল সনপাঃ, বাসন কংগ্রেসের দ্বারা ১৮৭৮ প্রীঃ পুনরায় 

প্বণগ্ল সমস্যার আপাততঃ সমাধাপ কর সম্ভব হয় । ল্যাংসামের মতে, কংগ্রেস প্রথা 

ধবলোপের ফলেই প্রথম 'বদ্বযুদ্ধ ঘটে 1১ 

শা সমবায় কয়েকাট ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখায়। নরওয়ে ও সুইডেনের 

মধ্যে বিরোধে, মনাকোর রাজার সাহত প্রজাদের বিরোধে, ব্যাডেনের উত্তরা ধিকারের প্রশ্নে, 

. দাস ব্যবসায় াঁষ্ধ করা এবং জলদস্যতাকে আন্তজাতিক 

শক্তি সমবায়ের কৃতিত্ব অপরাধ [হসাবে ঘোষণা ক'রয়া ইহা সীমায়িতভাবে কাতিত্ব দেখায় । 

তবে শান্ত পমবায় ছিল কেবলম'ত বৃহংশীন্তর সংগঠন । ক্ষুদ্র শাস্তকেন্দ্রগলিকে ইহাতে 

যথাযোগ্য সমতা ও আধকার দান করা হয় নাই। 
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৮। 19919/---1115607 0? 1৮০610 1017065. 

৯।  1600096116/--0:917071025 17156019 ০1 7311651) [016107 0110, 

এক্াদস্ণ অন্যান 
ফরাসী বিপ্লবের পর ইওরোপ (১৮১৫--১৮৪৮ শ্রী) 

জুলাই বিপ্লব  মেটারনিকতন্র 
(2010106 ৪:06] 0105 1650] [২5৮০1060010 1815-_1848 : 

115 7515 1০৬০1061012 : 715০ 10660000101 55500) 

ফ্্লানী হিলনেন্ল পল্প জ্লান্সেন্স লামাজিক্ শু 
অসর্থ নৈৈতিক্ক অতবব্বন্ভ্া (9901988 810 2607,0778106  000011107॥ ০? 

£78000 10 1815 )$ নেপো'লিয়নের পতনের পর ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজতল্প্রকে 
পুনঃপ্রাতন্ঠিত করা হয়। বুরবোঁ শাসন পুনঃস্থাপনের ফলে 

8০৪৫০০৮/০৮বা ১৮১৫ খ্রাঃ পরবর্তী যৃগকে 7২০5%০:৪০০ বা পানঃদ্ছাপনের যুগ 
৯০ন প্রতিষ্ঠ বলা হয়। গর্জন ক্রেইগের মতে, “১৮১৫ খ্রীঃ ফ্রান্সে বুরবো 

রাজবংশ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কিছুই পুনঃন্থাপন সম্ভব হয় নাই” 
(৬69 1109 ৪১ 165601064 59506 009 73910010 4572519 )1১ ফরাসণ 

'বিপ্রব ও নেপোলিয়নের যুগে মোট ২৫ বৎসর ক্রাঞ্সে যে বিপুল পারবত'নের ম্লোত দেখা 

দিয়াছিল, তাহ!কে এক কথায় মৃছয়া দেওয়া সহজ ছিল না। ফলে নব প্রাতান্ঠিত 
বুরবোঁ রাজা অষ্টাদশ লুইকে বাধ্য হইয়া প.রাতনতন্ম্ের সাঁহত বিপ্রব-্্রসৃত সমাজ- 
ব্যবস্থার সামঞ্জস্য সাধনের নীতি লইতে হয় । 

িপ্রবের ষুগে সামন্ত প্রথার পূর্ণ সমাধি ঘটে। সামন্তদের জমিগুলি কষকদের 
মধ্যে বশ্টিত হয় । গীর্জার় সম্পান্তগ্যালও কৃষকদের হাতে পড়ে । এই জাম পুনরায় 

সামন্তশ্রেণী ও গীর্জার হাতে ফরাইয়া দেওয়া সম্ভবপর ছিল 
না। 'বিপ্রবের যুগে বহ; স্বাধীন কৃষক সামন্ত বা গীর্জার জাম 

পাইয়া স্বচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে । গ্রামজীবনে ইহাদের প্রভাবশ্রাতপান্ত 
খুব 'ছিল। এই শ্রেণণকে উচ্ছেদ করা 'ছিল প্রায় অসম্ভব । 

যাহা হউক এই নবোঁদত কৃষকশ্রেণী আশওকা কাঁরিত যে, বূরবো রাজা এবং 

আঁভজাতরা ফিরিয়া আসলে তাহাদের জীমগুলি হাতছাড়া হইতে পারে । এই আশঙ্কা 
তাহাদের মনে বেশ প্রবল থাকার তাহারা পুনঃপ্রাতিশ্ঠিত বুরবে! সন্পকান্নকে সন্দেহের 

১5:005৫0020 029816. 746, 

ইওরোপ (বি. এ. )--১০ 

নৰোদ্দিত কৃষকশ্রেণী 



১৪৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

চক্ষে দেখত ॥। অন্টাদশ লুই তাঁহার সনদ দ্বারা কৃষকদের ব্যান্তগত আঁধকার স্বীকার 
কাঁরলেও, ইহাদের জাম হারাইবার আশঙকা দূর হয় নাই। যেহেতু 

কৃষকদের ভোটাধিকার ছিল না, তাহারা মনে করে ষে আইনসভায় 

যাহাদের ভোট আছে তাহারা আইন রচনা কাঁরয়া কৃষকদের স্বার্থ 
নত্ট করিতে পারে। 

জ্যাক দ্রজের মতে, ১৮১৫-১৮৪৮ ঘ্রীঃ ছিল বঙ্গোয়াদের যুগ ॥১ ফ্রান্স ইহার 
ব্যাতরুম ছিল না। বিপ্লবের পুবে সামন্তশ্রেণণ বংশকৌলিনা ও জামির জোরে সমাজে 

মান্যগণ্য ছিল। বিপ্রবের পর তাহারা প্রাধান্য হারায় । 

সমাজে লোকের মর্যাদা টাকার দ্বারা 'নিণাঁত হয়। শিল্প 
বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে কলক।রখানা ও ব্যবসায়ের দ্রুত প্রসার হয় । বুজজোয়ারাই ছিল 
শল্পশীবিপ্রবের সন্তান ॥ শিল্প-াবপ্লবের ফলে বুজেয়া শ্রেণীর চমকপ্রদ সমাদ্ধি বাড়ে ॥৩ 

বুয়া শ্রেণী তাহাদের সম্পদের তারতম্য অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভন্ত হয়, যথা 
বৃহৎ বংর্জোয়া বা হটে বুর্জোয়া (11806 0০9815৩015 ) ; বনে বর্জোয়া (6০006 
;০019015 ) বামাঝার বৃজোয়া ; পাঁত বুজেয়া বা নিয় বুয়া (9900০ 

9০1:৪9০15 )। হটে বুর্জোয়া বা ধন? বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ছিল ব্যাঙ্ক মালিক, 
শিল্পপাত বা জাহাজ কোম্গানীগহীলর মালিকেরা । ইহারা ছিল খুব দাম্ভিক ও 

নাক উচু লোক। ইহারা আভঙজাতদের সাঁহত বৈবাহিক সম্পকক স্থাপন কারয়া কান 
কোৌলন্যের সাহত বংশ কৌলন্)র যোগ স্থাপন করে। পাতি ব্জোয়া শ্রেণী ছিল 
সাধারণতঃ দোকানদার, চাকুরিয়া, শিক্ষক, আইনজীব প্রভাতি । ইহাদের সংখ্যা 
[ছিল বেশী । 

বুর্জোয়া শ্রেণীর নীচে ছিল শহরের শ্রীমক ও গ্রামের কৃষক শ্রেণী । শিহপ-বিপ্রবের 
ফলে ফ্রান্দে বহু লোক শিল্প শ্রামকের জীবিকা নেয় । ফরাসা বিপ্লবের যুগে বাহাদের 

সাঁকুলেং (9805 ০০1০9) বলা হইত তাহাদের অনেকেই এখন 

৪৮৪ ্ কৃষক শ্রৌর প্রলিটারয়ান বা শ্রামক বা মজদূরে পরিণত হয়। ক্রান্সে শ্রামকদের 
অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। শ্রামকেরা ট্রেড ই্টীনয়ন গঠন 

কারয়া আপনাদের ভাগ্য ফিরাইবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিত না । ফ্রান্সে ধর্মঘট 
[নাষম্ধ ছিল। বুজেণয়াদের প্রভাবে ফরাস9 সরকার শ্রামক কল্যাণমূলক আইন রচনায় 

(বিরত থাকে । ফলে শ্রামক অসন্তোষ বাড়ে। শিল্প শহরগনলির শ্রামক জনতা 
[িপ্রবমুখণ হইয়া পড়ে। গ্রামের দাঁরদু কুষকদের অবস্থাও বেশ খায়াপ ছিল। তাহারা 
উচ্চ সুদে মহাজনের নিকট ঝণ লইত। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক না থাকায় কৃষকেরা মহাজনের 

বিপ্লবের ভূমি বন্দোবস্ত 
বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা 

বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব 

১, পা০0621008. 1815-48 দাও 0087:895871866 32). 84) 0007066195 0£ 700076, 105 86950 

2186 01 000129008”, 0801: 10202--70:006 066%6610 195010010178, 0, ৪৭, 

২, 980. 

৩, [016 2, 98, 4] 8 10 5006 $128৮ 6158 2186 ০01 6009 9০0989018 783 1908 

89608800151, 
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ক্াক্ষগত হইত । দরিদ্র চাষীকে রক্ষার জন্য কোন আইন না থাকায় তাহাদের শোষণ 
অব্যাহত থাকে। 

ফ্রান্সের জনসংখ্যার বেশীর ভাগ তখনও গ্রামে বসবাস কাঁরত ৯ শহরগীলি তখন 

চারা স্ফশতকায় হইয়া উঠে নাই। প্যারিসের জনসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ 
বৃদ্ধি: বাদগৃহের. ৪২ হাজার, ভার্সাইয়ের জনসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯৫ হাজার। 
সমন্তা তবে এই সময়ে শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত বাঁড়তোছিল। ফলে 

শহরগৃলিতে বাসগ্ৃহঃ স্বাচ্ছ্য, জল প্রভাতির সংকট দেখা দেয়। 
শলপ শহরগুলিতে জনসংখ্যা বাড়ার ফলে বস্তীর সংখ্যা দত বাড়তে থাকে। 

ক্ান্সে শিল্পের বিস্তার দ্রুত ঘাটতোছল । ফ্রান্সে সতী ও লিনেন 1শল্পে দ্রুত 
উদ্ধীত ঘটে। লায়নস শহরে রেশম শিল্পের কারখানাগুলি খ্যাতলাভ করে। ধাতু 

ও কয়লা শিল্পের শগ্রগাতি ঘটে । ১৮৪৬ শ্রঁঃ ফ্রান্সে প্রায় ৫ 

রা যোগাধোগ হাজার বাম্প চালিত ইঞ্জিন নামত হয়। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন 
বাড়াইয়া বিদেশ হইতে ভোগাপণ্যের আমদানি কমাইয়া ফেলা হয়। 

শজ্পের সাহত রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ বাবন্থারও উন্নাত ঘটে ॥ রাস্তাঘাট নিমণণের 
জন্য পারবহন দপ্তর বা [110150% 0? 710110০9105 স্থাপিত হয় । ফলে প্যারস 

হইতে বোর্দো ৩৬ ঘণ্টায় যাতায়াত করা সম্ভব হয়। ফ্লাম্সে বহু খাল থনন কাঁরয্া 
বাভন্ব নদনদনগুলিকে যুত্ত করা হয়। খাল পথে মাল চলাচল এবং খাল হইতে কৃষির 
জন্য জল পরবরাহ সহজ হয়। ফ্রান্সে রেলপথ নির্মাণের কাজও 'পছাইয়া থাকে নাই। 
১/৪৮ শ্রাঃ প্রায় ১২ হাজার মাইল রেলপথ 'নার্ঘত হয়। ফ্রান্সে নতন বন্দরও স্থাপিত 

হয়! বান্পাঁরপোতের দ্বারা বন্দরগয্ল হইতে মাল ও ষান্রী চলাচল আরম্ভ হয়। 
এইভাবে ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে সামাজক ও অর্থনোৌতক পাঁরবর্ত'ন 

দেখা যায়। 

পুননঃপ্রতি্িত লুর্বো সন্পক্কান্পেক্র সান 2 অসষ্তাদস্প 
নুহ ৪ দস্পনহ্ম োর্লেভন ( দা)66 28067 006 76560976071) 011)0118 8 

[.০8019 2৬]]1 ৪700 00787195 2) 8 নেপোলিয়নের পতনের পর বংশান,ক্রমিক 
শাসননীত অনসায়ে ফরাসী সংহাসনে বরবো বংশকে ফিরাইয়া 
আনা হয়॥। ভূতপহর্ব বুরবো রাজা যোড়শ লংুইয়ের ভ্রাতা 

অষ্টাদশ লুই (7.0815 ১৮]]1) ফরাসী [সংহাসনে বুসেন। অস্টাদশ লুই যখন 
সংহাসনে বসেন তখন 'তাঁন পোঁট় বয়স পার হইয়াছেন । বুরবো বংশের স্বভাব-সুলভ 
স্বগাঁর আধকার নধাঁতিতে তিনি আম্থাশখল ছিলেন । তবে দীর্ঘকাল 'নিববাসনে কাটাইয়া 
তাঁহার বাস্তব বৃদ্ধির স্কূরণ হয়। প্রজাদের অগ্রাহ্য কারয়া শাসন চালাইবার দন 
চলিয়া ?গয়াছে ইহা তান বুঝতে চুপারেন॥। তিনি স্পম্উই বলেন যে, “শার আমি 
ভ্রমণ কারতে পারব না। সিংহাসন হইল সকল আসন অপেক্ষা আরামদায়ক । ইহা 
আম হারাইতে চাহি না” (10010105 75 002 901656 0121] ০108119 ) ॥ 

সপ সা সপ 

অষ্টাদশ লুইয়ের লক্ষ্য 

১. :002000. 07518, 5, 46, 
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ফ্রান্সের সিংহাসনে বসিবার পর অন্টাদশ লুই এইটি আপোষমৃখণ নশীত লইয়া 
দেশ শাসন আরম্ভ করেন। বিপ্লবের ফলে সমাজে যে সকল পাঁরবত'ন ঘাটয়াছিল 

ূ তাহার সাহত পুরাতনতন্মের সামঞ্জস্য বিধানের কাজে ?তান 

হা না আত্মানয়োগ করেন। ফ্রান্সের জনগণকে আশ্বস্ত কারবার জন্য 
অন্টাদশ লুই ১৮১৪ প্রীঃ একটি চার্টার বা সনদ দান করেন। 1১) এই সনদের 

দ্বারা রাজা সন্দ মাণিয়া শাসন কারতে প্রাতশ্রাত দেন । জ্যাক দ্রজের মতে, ইহার ফলে 
ফ্রান্সে সাংবিধানক রাজতন্ঘ স্থাপত হয়।১ (২) রাজা কার্ধনর্বাহক বা শাসন 
ক্ষমতার দায়ত্ব পান। বৈদেশিক নীতি পরিচালনা, পান্ধ চ্থাপন ও যুদ্ধ ঘোষণার 
দায়ত্ব এবং কর্মচারী ও মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা তাঁহার হাতে থাকে । (৩) আইন সভা 
আইন রচনা কারলেও আইনকে চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষমতা রাজার হাতে থাকে। 

(৪) ক্রাণ্সে দুই কক্ষ 'বাশষ্ট আইন সভা হ্ছাপিত হয় । উচ্চ কক্ষের নাম হয় কাউন্সিল 
অফ পিয়ারস এবং 'নগ্নকক্ষের নাম হয় প্রাতানাঁধ সভা বা চেম্বারস অফ ভেপুটিজ। 

(৫) ভোটাধিকার আইন হারা বলা হয় যে সকল নাগরিক সরকারকে বছরে ৩০০ ফ্রা 
প্রত্যক্ষ কর দেয় তাহাদেরই একমান্র ভোট দানের আঁধকার থাকিবে । ইহাদেন্প ভোটে 

প্রাতানাধ সভার সদস্যরা নিব্ণাচত হইবে । এই সভা আইন রচনা ও পুরাতন আইনের 
সংশোধন কারতে পারিবে । তবে রাজার সম্মতি সাপেক্ষে এই কাজ কাঁরতে হইবে। 
(৬) এই চার্টারে কোড নেপোলিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং আইনের চক্ষে সকল 

নাগ্ারকের সমান আঁধিকার স্বীকৃত হয় ॥ (৭) বিপ্রবের আমলের ভীম বাবস্থাকে স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়। (৮) ফরাসী নাগাঁরকদের ব্যান্ত স্বাধীনতার অধিকারকে এবং ধম" লাহফুতা 
নীতিকে স্বৃকাতি দেওয়া হয়। 

চাটণর বা সনদ দ্বারা অন্টাদশ লুই যে শাসন ব্যবস্থার সুনরপাত করেন তাহার ফলে 
বিপ্লবের পর্বাবন্থা পুনঃস্থাপত হয় ইহা বলা চলে না। জ্যাক ড্রজের মতে: চার্টার 

প্রবর্নের ফলে :99$0786107. বা বপ্রব-পৃব অবস্থায় ফ্রান্স 'ফারয়া আসে নাই । 

বিপ্লবের পৃবেরে বুরবো রাজবংশ 'ফারলেও, অভিজাত ও পুরোহিতশ্রেণীর ক্ষমতা 
[ফিরিয়া আসে নাই । তাছাড়া বুূরবোঁ রাজারা ছিল দ্বৈরাচারী। অন্টাদশ লুই সনদ 

অন:সারে শাসন করার প্রাতশ্রহাত দেওয়ায় তাঁহার স্বৈরক্ষমতা সীমিত হয় ।২ | 

কিন্তু এই সনদের এমন কয়েকাট টি ছিল যাহাকে কেন্দ্রে করিয়া ভবিষাতে ঘোর 
বিরোধ দেখা দেয় ॥ প্রথমতঃ সনদে স্বগাঁয় আঁধকার নাঁতকে অক্ষত রাখা হয়। রাজার 

তে শাসন পাঁরচালনার ক্ষমতা, আইন অনুমোদনের ক্ষমতা, মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা 
এবং সনদের ১৪ নং ধারা অনহসায়ে বিশেষ ক্ষমতা বলে আইনসভা ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা 
থাকায়, রাজাই প্রধান ক্ষমতার আধার হইন্লা দাঁড়ান । ছিতীয়তঃ, মন্ত্রীসভা তাহাদের 
কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ত্ববদ্ধ ছিল না। ফলে শাগন বিভাগের উপর 
আইনসভার 'নয়ন্ণ না থাকায়, শাসন বিভাগ দায়িতজ্ঞানহণীন আচরণ করার সুযোগ. 

৯ 0800 10:০৮--05009 1১96 6918 806010810508, ৮৯ 98, 
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পার । তৃতীয়তঃ, ভোটাধিকার কেবলমান্র ৩০০ ক্রা' কর প্রদানকারণদের দেওয়ায় বেশশর 
ভাগ লোক ভোটদানের আধিকারে বাণ্চিত হয় । কেবজমান্র উচ্চ বুজ্জোয়া শ্রেণাই 
ভোটদানের ক্ষমতা পায়। সনদের এই ব্রটগুলি বূরবে শাসনের সাফল/কে 
ব্যাহত করে। 

অন্টাদশ লুইয়ের শাসনকালে ফ্রান্সে কয়েকাঁট রাজনোতিক দল গাঁড়য়া উঠে । এই 
দলগলির মধ্যে তীর বরোধিতা থাকায় ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় । গৃহযুদ্ধের 
টিনা তা পারবেশে অষ্টাদশ লংইয়ের সাধাবধানিক শাসনকে সফল করা 

বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্ভবপর ছিল না। (১) আলগ্রা-রয়ালিম্ট বা উগ্র রাজপন্থী দল 
বল এমিগ্রি শ্রেণী ও ধর্মযাজকদের লইয়া গঠিত হয় ॥ এই দলের লক্ষ্য 

ছিল ১৮১৪ শ্রীঃ সনদ অগ্রাহ্য কাঁরয়া ফ্রান্সে পুরাতন আভিজাততম্ত, 
যাজকতন্ন, স্বৈরতন্কে পুনঃস্থাপিত করা । অন্টাদশ লুইয়ের ভ্রাতা 'ডিউক অফ 
আটোইস ছিলেন এই দলের প্রধান । এই দল 'বাভন্ন গুপ্ত সাঁমাতি গঠন করিয়া বিপ্লব 
ণবরোধন রক্ষণশীল ব্যান্তদের সংগঠিত করে। ইহারা '[1010206 200 41027 অর্থাং 

রাজা ও যাজকদের সহযোগিতায় পূরাতনতন্কে 'ফিরাইয়া আনবার জন্য সঙ্কম্প নেয় । 
(২) এছাড়া ছিল সংবধানপন্থী দল (0905016800191150)। ইহারা সনদ 

অনুসারে আগোষ-মূলক শাসন চালাইবার পক্ষপাতী ছিল। উদারপম্থী আভজাত ও 

হটে বুর্জোয়া (179066 ০০০/০৪০15 ) বা উচ্চ বঙ্জোয়াশ্রেণী ছিল এই মতের সমর্থক। 
(৩) এছাড়া ছিল লিবার্যাল (1199181 ) বা উদারপন্থী দল । ইহাপ্না মনে করিত 

যে, ১৮১৪ ধ্রীঃএর সনদ যথেম্ট উদারপম্থী ছিল না। তাহারা এই সনদের সংশোধন 
কারয়া আইনসভাকে বেশ ক্ষমতা দন, মন্তীসভাকে আইনসভার নিকট দারত্ববদ্ধ করার 
জনা দাব? করে। আপাততঃ, ইহারা সনদকে পরণক্ষামূলকভাবে গ্রহণ কারিতে রাজা 
ছিল। মধ্য বুয়া শ্রেশী ছিল এই দলের সমথ ক। 

(৪) সর্বশেষে, চরমপন্থী বা র্যাঁডক্যাল নামে একটি দল গাঁড়গ্না উঠে। এই 
দলের সদসারা ছিল বামপন্থী । ইহারা মনে কাঁরত যে, ১৮১৪ ধ্রীঃ-এর সনদের দ্বারা 
কান্সের জনসাধারণের কোন উপকার হইবে না। ইহারা দাবী কারত যে, গণভোট স্থাপন 
এবং প্রজাতন্ম প্রাতষ্ঠা করিলে ফ্রান্সে স্থিতি আসবে । ইহাদের একাংশ শ্রামক শ্রেণী 

দুদ্শা দূর করার জন্য শ্রামক কল্যাণমূলক আইন প্রচলনের কথা ভাবিত। এই 
চরমপন্থী বা প্রজ্জাতন্বাদীরা বুরবো শাসনের পতন কামনা কাঁরত। ইহাদের সাহত 
বোনাপার্টবাদী দল যোগ দেয়। 

অস্টাদশ লুই ফ্রান্সের পারাস্থাত বিবেচনা করিয়া প্রথমে ট্যালির্যাণ্ডের সাহায্য 
মন্ত্রীসভা গঠন কযেন। পরে তিনি ডিউক ভি রশেলহার নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করেন । 

এঁদকে আলগ্রা পম্থীরা নির্বাচনে আইনসভায় (১১৫ খ্রীঃ) সংখ্যা 
গারত্ঠতা পায়। উগ্রপম্থী আলগ্রারা তাহাদের বিরোধী উদার- 
তন্মীদের হত্যা আরম্ভ করে। তাহাল্লা নেপোঁলিয়নের সমর্থক 

মার্শাল নে (2৩% )-কে হত্যা করে। বিপ্লবের সমর্থক কয়েক শত ব্যান্ত তাহাদের হাতে 

শ্বেত সন্ত্রাস £ উগ্রপস্থী 
শানন 
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নিহত হইবার ফলে ফ্রান্সে “শ্বেত সম্লাস” (11১16516101) দেখা দেয় ! অন্টাদশ 

লুই এই গৃহযুদ্ধে ভীত হইয়া আলট্টা বা উগ্র রাজপন্থী আইনসভা ভায়া দিয়া নূতন 
নরববাচন অনু্ঠিত করেন। 

ফান্সের ভোটদাতাগণ এইবার মধ্যপন্ধীদের বেশ ভোট 'দিলে ইহাদের সহায়তায় 
আইনসভা গঠিত হয়। 'রিশেলহ্য ইহাদের সাহায্যে ক্ষাতপ্রণের অর্থ চুকাইয়া দেন এবং 

ফ্রান্সের ভূমিকে বিদেশী সৈন্য হইতে মুন্ত করেন। ফ্রান্স 
ইওরোপাণঁয় শন্তি সমবায়েক় সদস্য পদ পায়। 'রিশেল্যর পর 

ডেকাজো মন্মীসভা পারচালনা করে। ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, ফৌজদারী আইন 
সংশোধন প্রভাতির দ্বারা ডেকাজো উগ্র রাজপন্থণদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন।১ 
এই সময় লোভেল নামে এক প্রজাতন্লী ফরাসী নিংহাসনের ভাঁবষাত 
উত্তরাধিকারী ডিউক ডি বেরাঁকে হত্যা কাঁরলে দারুণ প্রাতীব্রয়া দেখা দেয় । লোভেল 
স্বীকার করে যে, বুরবো বংশের আধকার লোপ কারবার জন্য সে এই হত্যাকাণ্ড 
কারয়াছে। 

ডিউক 'ডি বেরীর হত্যার ফলে ক্ান্সে রাজপন্থণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । ইহার 
ফলে আলগ্রা দলের আস্ছাভাজন ভিলীল ( %111510 ) মন্সভা গঠিত হয়। ভিলীল 

ছিলেন ঘোর রাজতগ্রী। তাঁহার মম্ত্ীত্বকালে বধাঁয়ান অণ্টাদশ 
৪৯০০ লুই ২৭ বৎসরের এক বিধবা মাঁহলা, মাদাম দু শায়লার 
প্রত্যাবর্তন (12021) 00 0518 ) সাহত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হন! ভিলীল 

এই মাহলার গ্রাধ্যমে অণ্টাদশ লুইকে হাত কারয়া ক্ষেলেন।২ 

ভিল'ল ছিলেন অর্থনীতর যাদুকর । তিনি বহু ম.ল্যবান অর্থনোতিক সংস্কার করেন । 
ইহার ফলে ফরাসীদের অর্থনোতিক স্বাচ্ছল্য বাড়ে। ভিলীল আশা করেন যে, ফরাসী 

জাত সার্থক স্বচ্ছলতার মারা পান করিয়া তাঁহার প্রাতীব্রয়াপদ্থী শাসন নীতিকে বরণ 
করবে ।৩ ভিলগল ধাপে ধাপে প্রাতনতম্কে 'ফিয়াইয়া আনবার কাজে হাত দেন। 
তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খব' কারয়া সেম্সার 'শিপ বা নয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তন করেন। 
[তান ধম“যাজকদের ক্ষমতা ফির়াইয়া আনার বাবস্থা করেন। গীঁজণর সাহাযো জনমতকে 
প্রভাঁবত করিয়া তিনি রাজতম্মের 'ভীত্ত শস্ত করার কাজে হাত দেন। ফ্রান্সের 
ধমণনরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবন্থাকে রদ কারয়া, শিক্ষাকে গীর্জার নিয়ন্লণে আনার চেস্টা 
করা হয়। বিশ্বাবদালয়ের সভাপাতি পরে বিশপদের নিয়োগ করা হয়। গাঁজার 
বিদ্যালয়গযীলর হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নির্বাচন আইনকে 
সংশোধন করিয়া আধক সম্পদশালী ব্যান্তদ্রেই একমান্ল ভোটাধিকার দানের ব্যব্থ। 
করা হয়। 

_ লালের প্রাতা্রয়াশীল শাসন ব্যবস্থার নিবারণে অষ্টাদশ লুই কোন চেস্টা করেন 
১, ৪0৮ 5 50৮, 

২, 0০১১৪০156০5 ০01 ৫81006, 

৩, 280৮ 10:95) 7১, 106, 

ডিউক ডি বেরীর হত্যা 



জুলাই বিপ্লব ও মেটারনিকতন্ম ১৫১ 

নাই। ফলে তাহার রাজত্বের শেষ দিকে উগ্রপম্থী রাজতাম্্িক দল প্রাধান্য বিস্তার 
করে; ১৮১৪ প্রীঃ সনদের ঘোষিত আদশ" হইতে বুরবোঁ শাসন 
ব্যবস্থা ক্রমে দরে সরিয়া যার । এই অবস্থায় প্রজাতন্ঘণ দল 
বুরবো প্লাজবংশকে উচ্ছেদ কারবার জন্য লা-রচেল, বেলফোট 

প্রভীত স্থানে িত্ফল বদ্ধোহ করে। সরকারী সেনা এই বিদ্রোহ দমন করে। ১৮২৪ 
প্রীঃ অহ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু হয়। 

অন্টাদশ লুইয়ের পর তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অফ আটোরিস, দশম চার্লস উপাধি 
লইয়া সিংহাসনে বলেন । সিংহাসনে বাঁসবার আগে তিনি ছিলেন আলট্রা বা উগ্র 

রাজপম্থদলের নেতা । তাঁহার একমান্র লক্ষ্য ছিল অন্টাদশ 

অষ্টাদশ লুঈয়ের 
অযোগাত। 

্ রি .. লুইয়ের মধ্যপন্থা ত্যাগ ক'রয়া আভঙ্গাত ও যাজকদের সাহায্যে 
রি প্রবর্তনের প7রাতনতন্ত্রকে 1ফরাইরা আনা । এজন্য ফরাসী জনমতের 
চেষ্টা বিরোধিতা, বিরোধী দলগ:লির প্রাতীক্রয়া, কোন কিছুকেই তিনি 

গ্রাহ্য কারতে রাজণ ছিলেন না। ১৮২৪ শ্রীঃ যখন দশম চাল'স 
সিংহাসনে বসেন তখন আইনস্ভায় উগ্র রাজপনদ্থীদের সংখ্যাধক্য ছিল । ইহার ফলে 

দশম চাল'সের উদ্দেশ্য পূরণের বিশেষ সাবিধা হয় ॥ তান ভিলগলের সাহায্ো 
প্যারিসের বিশ্বাব্দ্যলয়ের নিয়ন্ত্রণ গীজণর হাতে ছাড়িয়া দেন। গাঁজণর ছার প্রভাতির 
জন্য কঠোর দণ্ড দ্বানের আইন করেন । ফ্লান্সের সমাজ ব/বন্থাকে রাজতম্মের পক্ষে 
আনিবার জন্য যাজক শ্রেণন প্রচার চালাইতে থাকে । 

দশম চার্পস ইতহ্মস হইতে কোন শক্ষা নেন নাই । 'তাঁন সনদ মাপয়া রাজস্ব 
কাঁরতে একেবারেই পাজণ ছিলেন না । তান বলেন যে, “সামি বরং কাঠ চেরাই কারয়া 

অশাব্কা নিবাহ কাঁরব, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্জার ন্যায় নংবধান 
রর রা রি মা'নয়া চালতে পারিব না” (1 ০৪] 1901)6 58৬ ৮০০৫, (017 

ধণের হঘের হাস 2. 0৩ 2 1115 1106 66 10706 01 8115100) 1”৯ তান ভিলীলের 

বুর্জোয়া শ্রেণীর সহায়তায় এমগ্রী বা দেশত্যাগণী অভিজাতদেক় সম্তুষ্ট করার জন্য 
নৈরাহ ক্ষতিপূরণ আইন পাশ করেন। এই আইনের ছ্বারা যে সকল 
আঁভজাতদের জম বিপ্লবের সময় বা্েয়াপ্ত হয়, তাহাদের ১ বিলিয়ন ফ্রাঁ ক্ষাতপৃরণ 
দানের ব্যবস্থা করা হয়, এঁদকে ক্ষতিপূরণের অর্থ যোগাড়ের জনা সরকার জাতীয় 
ধাণের সুদের হার ৫% হইতে কমাইয়া ৩% কান্সয়া দেয়। ইহার ফলে 11806 

১০185919 বা হুটে বুঙ্জোয়া শ্রেণী বা ব্যাঙ্ক মালিকদের আয় কমিয়্া যায় । তাহারা 
ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে । রাজনোতিক দলগৃলি আভযোগ করে যে, দেশন্রোহ? আঁভজাতদের 
ক্ষাতপ্রণ দানের নাঁজর 'বপঙ্জনক । ইহা পুরাতনতল্পকে ফিরাইয়া আনিবে । 

[ভলগলের ধাপে ধাপে পুয্লাতনতন্্ ফিরাইয়া আনিবার নাত দশম চাললসের পছন্দ 
ছিল না । 'তাঁন ভিলীলকে পদচাত কাঁরয়া, মার্টিগন্যাককে মনত হসাবে নিয়োগ করেন । 
ম্যাট'গন্যাকের কাজে সন্তুষ্ট না হইয়া তান উগ্র রাজপম্থধী পাঁলগন্যাককে মন্্সভান্র 

১,000660. 9৩3 137৪০0--178:006 10. 606 19106 806. 90962 091060168, 
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দায়ি দেন। পাঁলগন্যাক ছিলেন প্রাতাক্রয়াপম্থী । তাঁহার প্রাতিক্রিয়াশশল মনোভাব 
কাহারও অজানা ছিল না। গর্ডন কেইগের মতে, “পাঁলগন্যাক তাহার প্রাতীক্িয়াপস্থী 
নখতিকে চাপা রাখিবার কৌশল জানিতেন না।” তিনি খোলাখ্লি বলেন যে, “আমার 
লক্ষ্য হইল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া ধর্মযাজকদের তাহাদের লুপ্ত আধকার 
দান এবং আঁভঙ্াতদের বিশেষ আধকারের পুনঃম্থাপন 1৮১ 

পালগন্যাকের এই প্রাতিক্রিয়াশীল নীতি উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্র দলগুলির মধ্যে 
[বিরোধিতা সৃভ্টি করে। ইতিমধ্যে ১৮৩০ শ্রীঃ নির্বাচনে আইনসভার উদ্বার়পন্ধীরা 

সংখ্যাারঘ্ঠতা পায় ॥। তাহারা একট প্রস্তাব ছ্বারা পাঁলগন্যাক 
২৭৭4 মন্ত্রসভাকে বরখাস্ত করার জন্য রাজার নিকট দাবা জানায় ॥ 

এঁদকে প্রজাতন্ত্রী সংবাদপত্র ট্রিবিউন (01৮9০ ), ন্যাশন্যাল 
(86০151) প্রভাতি বুরবোঁ বংশের চ্ছলে আলয়েন্স বংশের লুই 'ফাঁলিপকে সাংবধানিক 
রাজা হিসাবে ফ্লান্সের [সংহাসনে স্থাপনের প্রস্তাব দেয় । 

আইনসভায় উদারপন্ধীদের সংখ্যাগারচ্ঠতা এবং প্যারনে প্রজাতল্লীদের বিরোধিতার 
সম্মুখীন হইয়া, দশম চার্লস পলিগন্যাকের পরামর্শে আইনসভা ভাঙিয়া দেন। সনদের 

১৪নং ধারা অন-বায়ী রাজার বিশেষ আধিকার প্রয়োগ করিয়া, 
জুসাই অভিতাল দশম চালস জুলাই আডন্যাম্স (1919 0:01781)0৩5 ) জারী 
করেন। এই আরন্যান্প অনুলায়ে--(১) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়; 

(২) আইনসভা ভঙ্গ করা হয়; (৩) 'নর্বচন আইন পরিবত'ন করিয়া বুর্জোয়া 
শ্রেণীকে ভোটাধকারে বণ্চিত করা হয়। কেবলমান্ন সম্পত্তিবান আভজাতদের ভোট 
থাকে ।৩ (৪) নূতন 'নর্বাচন আইন অনুসারে 'নাবাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। 
(৫) অন্টাদশ লুইয়ের ১৮১৪ শ্রীঃ-এর সনদ রদ করা হয়। এইভাবে জ্লাই আর্ডন্যান্স 
দ্বারা দশম চার্লস পুরাতনতন্ত স্থাপনের উদ্যোগ করেন । 

জুলাই আঁডন্যান্সের বিরুদ্ধে উদারপঞ্থণ ও প্রজাতন্তী দলগুলি সক্রিয় প্রাতবাদ 
জানায়। তাহারা প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ গাঁড়য়া রাজকায় বাহনশর সাহত সংগ্রাম 

আরম্ভ করে। প্যারিসের মধাবিত্তশ্রেণ তাহাদের সহিত যোগ 
দুলাই বিশ্ব দেয়। প্যারিসের জনতার সংহার মূর্তি দেখিয়া দশম চাল“স জুলাই 
আঁডন্যাম্স প্রত্যাহার কাঁরলেও বিদ্রোহীরা তাহার পদত্যাগ দাবী করে। শেষ 
পর্যজ্ত ৩০শে জুলাই দশম চালস তাঁহার পো ডিউক অফ বোর্দোর অনুকূলে 

পদত্যাগ করেন। কিন্তু বিপ্লবীরা বুরবোঁ বংশের দাবণ উপেক্ষা করিয়া আলয়েন্স 
বংশশয় লূই ফিলিপকে মনোনীত করে। আইনসভা লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক 
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রাজা ঘোষণা করে। দশম চার্লস পলাইয়া ইংলণ্ডে জাশ্রয় নেন। জুলাই বিপ্লব 
সম্পন্ন হয় । 

জুলাই লিপ্রনেন্স ক্কান্লরণপ ও ইহান্ল অন্িনিবার্থতা (86 
9808568 81700 17765168191]165 01 6129 [05০010107 01 1890) 2 এ্ীতহাপক 

ভেোঁভড টমসনের মতে, “পুনঃপ্রাতন্ঠিত বুরবো বংশের পতন পুবশীানধণারত 'সিষ্ধান্ত 

ছিল একথা কোন ক্রমেই বলা চলে না।”১ ডোঁভড টমসন মনে 
ডেভিড টমসন কর্তৃক করেন যে, যাঁদ অস্টাদশ লুই জরশীবত থাকতেন তবে বিপ্লব না 
গতির ঘাটতেও পারিত। কারণ অন্টাদশ লুই উদারতন্দ্ের সাহত বংশান?- 
বিরোধিতা কামক আধকার নীতির সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। তিনি ১৮১৪ খ্রীঃ 

এর চার্টার বা সনদ দ্বারা বিপ্লবের আদশের সাহত রাজার 
বিশেষ ক্ষমতার সমন্বয় করেন। ফরাসণ জনগণ ক্রমে এই মধ্য পন্থায় অভাগ্ত হইয়া 
উঠিতোছল । দুভাগ্যরমে ১৮২হ প্রাঃ অন্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু ঘাটিলে, এই সমন্বয় ও 
মামাংসাপন্থী নতি পারত্যন্ত হয় । পরবতাঁ রাজা দশম চালস, ইংলন্ডের ছিতীয় 
জেমসের ন্যায় ইতিহাসের ঘাঁড়ির কাঁটা পিছনে ঘুরাইয়া পুরাতনতম্ম পৃনঃন্থাপনের 

চেষ্টা করেন। তান যাঁদ বাস্তব বুদ্ধি লইয়া চলিতেন তবে বিপ্লব অনিবাষ" 
হইত না। 

ডেভিড টমপন আরও বলেন ষে, বুরবো শাসন ব্যবস্থায় দুইাট 'বিরোধধ দল ছল; 
যথা উদারতন্তশ এবং প্রজাতম্ত্রী । কিন্তু ১৮৩০ প্রঃ এই দুইটি দলের কোন দলই তেমন 

শন্তশালী ছিল না। উদারতল্্ দলের সমর্থক ছিল হটে বুর্জোয়া 
টড আর বা উচ্চ বৃজোয়্া শ্রেণী । তাহারা নিম্ন শ্রেণীর স্বাথ রক্ষায় 
র্বলতা তৎপর ছিল। যাঁদ দশম চার্লস জুলাই আডন্যাম্সের দ্বারা 

১৮১৪ প্রণঃ তাহাদের ভোটাধিকার নাকচ না করিতেন এবং সনদ 
মানিয়া লইতেন তবে তাহারা সাধারণ লোকের সাঁহত যোগ দিত না। ডোঁভড টমসন 
মনে করেন যে, প্রজাতন্ত্র দল এবং বোনাপার্টবাদণ দল এই সময় তেমন প্রবল ছিল না। 
ইংলন্ডের ন্যায় ফ্রান্সের পার্লামেশ্টারণ শাসনের অভিজ্ঞতা ছিল না। বুরবোঁদের আমলে 
তাহা ধারে ধারে গাঁড়য়া উঠিতেছিল। দশম চাল“সের হঠকারিতা ফ্রাম্সকে বিপ্লবের 
মূখে ঠোলিয়া দেয় । নতুবা এই বিপ্লব এড়ান যাইত । কারণ ফ্রান্সের ইতিহাসে এই 
বিপ্লবের প্রস্তুতি ছিল না। 

ডোভড টমদনের উপরোন্ত অভিমত উদারপন্থী এাতহাসিকেরা লমর্থন করেন না। 

তাঁহাদের মতে এই বিপ্লব আনবাধ' ছিল। প্রথমতঃ, জ্বর্গাঁয় আঁধকার নশীতির সাহত 
সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের আদর্শের মিলন সম্ভব ছিল না। এই কারণে ১৮১৫ শ্রীঃ 

পর বারবার রাজার অধিকার সম্পকে প্রশ্ন উঠে। অন্টাদশ লুই নিজের 
ইচ্ছামত আইনসভা ভায়া 'দিয়া সাংবিধানিক শাসনকে হাস্যাস্পদ করিয়া 
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১৫৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

তুলেন।+ দ্বিতায়তঃ। ১৮১৪ ধঃ-এর সনদের বহু ঘরটি ছিল।২ পরবতাঁকালে এই 
্ুটিগ:ুলি বড় হইয়া দেখা দেয়। ফলে শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জ্যাক 

দ্রজের মতে, “সনদের ঘুটিগুলি ১৮১৫ শ্রীঃ ফ্রান্সের রাজনখাতকে 
নট প্রভাবিত করে ।” (ক) মন্্রসভা আইনসভার নিকট দাঁরস্ববদ্ধ 
অভিমত £ ডেভিড থাকিবে কিনা তাহা সনদে স্পন্ট ছিল না। অন্টাদশ লুই নিয়ম 
টমসনের যুক্তিখণ্ুন করেন যে, মন্ত্রীসভা তাঁহার 'নিকট দায়িত্বদ্ধ থাকবে । ফলে 

আইনমভা সরকারের উপর কোন নিয়স্ঘণ স্থাপন করিতে পারে নাই। 
(খ) সনদে ভোটাধকার কেবলমার ধনণ বুর্জোয়াদের সম্পাত্তর ভিত্তিতে দেওয়া হয়। 
ইহার ফলে নয় বহুজ্জোয়ারা ভোটাধিকারে বগ্চিত হয়। এই শ্রেণীর ভোটাধিকারে 
বাত কাঁরয়া বূরবোঁ রাজতন্রেপ্ন পক্ষে সরকার চালান সম্ভবপর ছিল না। 

(গ) সনদের ১৪ নং ধারায় রাজাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই ক্ষমতা রাজা 
যাহাতে অপব্যবহার না করেন তাহার কোন ব্যবস্থা সনদে ছিল না । ১৮৩০ শ্রীঃ জুলাই 
আর্ভন্যান্স ছিল ১৪নং শতে'র অপপ্রয়োগ মাত্র । সুতরাং ডোঁভড টমসনের য্যন্ত 
গ্রহণণয় নহে । তাছাড়া এতিহাসিক কোবানের মতে, চাল“স ১৮৩০-এর প্রজাতন্মী দলের 
গণ সমথণন কম ছিল ইহা ঠিক নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, অন্টাদশ লুই জরবিত থাকিলে অথবা পরবতাঁ রাজা তাহার নাতি 

অনুসরণ কাঁরলে বিপ্লব ঘটিত না-- ডেভিড টমসনের এই আভমত প্রমাণাঁসদ্ধ নহে। 
| অন্টাদশ লুই-এর রাজত্বের শেষ দিকে উগ্রপম্থী দল প্রবল হইয়। 
অষ্টাদশ লুইযের . উঠে। অন্টাদশ লুই এই প্রাতিকিয়াশশলতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার 
মধ্যপন্থা নীতির 
বিফলতা কোন চেস্টা করেন নাই। ডিউক 'ডি বেরীর হত্যার পর, তান 

উগ্রপন্থীদের হাতের মৃঠায় চালিয়। যান । সতগ্নাং অন্টাদশ লুই 
জীবিত থাকিলেও বিপ্রব ঘটিত । গর্ডন ক্লেইগের মতে, “অন্টাদশ লুই আলগ্রাদের 

দাবীর বিরুদ্ধে কোন বাবস্থা নেন নাই। বেরীর হ৩)।র প্র শুনি আলগ্রাদের 
মতাবলম্বী হন । তাঁহার নবতম উপপত্ণী (মাদার ভু শায়লা) ছিলেন কট্টর আলগ্রাপন্থী ।৩ 
এমতাবস্থায় প্রজাতন্্ীরা হতাশ হইয়া কয়েকটি নিষ্ফল বিদ্রোহ করে। সুতরাং 
অষ্টাদশ লুইয়ের নীতি নফল হইয়াছিল একথা বলা চলে না। 

আসলে পনঃপ্রাতিষ্ঠিত বুরবে! বংশের পতন অনিবাষ 'ছিল । ১৮৩০ প্রঃ তাহা যাঁদ 
না ঘাঁটত তবে পরে যেকোন সময়ে তাহা ঘাটিত। কারণ আল্রা 

বা উগ্র রাজপল্থী দলের ১৮১৪ শ্রীঃ-এর সনদের প্রাত আনুগত্য ছিল 
না। তাহারা অন্টাদশ লুইয়ের রাজত্বের শেষ দিকে এই সনদের 

[বরোধিতা করে। অপর দিকে প্রজাতন্লী দল বুৃরবো রাজতন্মের পতন ঘটাইয়া, প্রজাতল্ম 
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ফ্রান্সে ুই বিপরীত 
আঘর্শবাদের সংঘাত 
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প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। এই দুই বিপরীত আদর্শ ফ্রাম্সফে এক সংঘাতের পথে 
ঠোঁলিয়া দিতেছিল । মধ্যপম্থীরা পারিস্থিতির উপর নিয়ন্র্ণ হারাইয়া ফেলে । ১৮১৪ খ্রীঃ 
সনদের দ্বারা নিয় মধ্যবিত্র, কৃষক ও শ্রামকেরা ভোটাধিকার লাভে বণ্িত হয়। এই 
[বিরাট সংখ্যক লোককে বগি করিয়া শাসন চালান সম্ভব ছিল না। 

ভিলীল মন্মিসভার আমল হইতে প্রাতক্রিয়াশীলতা তীব্রতর হইলে, প্রজাতগ্ী 
সংবাদপন্রগ্যাল বিবজ্প সরকার গঠনের দাবী জানায় । অষ্টাদশ লুইয়ে্স মৃত্যুর পর 

চারা বৃরবোঁ বংশের পতন অবশ্যম্ভাবী হয় ॥ দশম চার্লস ইাতহাসের 
প্রতিকিয়াশলতা শিক্ষা না লইয়া নিজের পতন নিজেই ডাকিয়া ' আনেন । [তিনি 

পাঁলগন্যাকের ন্যায় প্রাতক্রিয়াপম্থীকে মন্ত্রীসভার দায়িত্ব দিলে, 
আইনসভা পাঁলগন্যাকের পদত্যাগ দাবী করে। দশম চাললস দেয়ালের 'লিখন না পাঁড়য়া 
এই দাবী অগ্রাহা করেন । তদুপরি তান নিব্ধাচন আইন বদলাইয়া ধনী বুজোয়াদেরও 

ভোটাধকার ন্ট করেন। ইহার ফলে তান সমাজের ধনী ও প্রভাবশালী গোম্ঠীর 
বিরাগভাজন হন । শেষ পধন্ত দশম চাস জুলাই আডনন্যান্স ছারা আইনসভা 
ভঙ্গ কারলে এবং ভোটের আঁধকার সঙ্কুচিত কারিলে উদারপন্থী ও প্রজাতগ্ণ দল 
স্মীলিতভাবে দশম চাল“সের পতন ঘটায় । 

শ্লান্সে জুভলাই ভিল্রনেন্স হল ও হুহাল্ল গুক্তত্র (86৪8165 
2170. 51017161081060 01 (16 7619 65010001017 11: 71065 ) 5 ১৮৩০ প্রাঃ 

ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলে বৃরবে! বংশীয় দশম চালস সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হন। পুনঃপ্রাতম্ঠিত বুরবো বংশের পতন ঘটে ॥ ফ্রান্সের সিংহাসনে বংশানক্কামক 
শাসনের অধিকার হ্থায়খভাবে লুপ্ত হয়। দশম চাল“দকে পদচ্যত করিয়া ফ্রান্সের 
আইনসভা অলি:য়েন্স বংশীয় লুই ফালিপকে সাধাবধা।নিক শাসক হিসাবে নিবাচন করে। 

রবিনসন ও বিয়াডের মতে, জুলাই 'বিপ্রবকে সঠিকভাবে বিপ্রব বলা যায় না।” 
বিপ্লবের অর্থ হইল গভীর মূল পাঁরবত'ন আত দ্ুতভাবে ঘটা । কিন্তু জুলাই বিপ্রবে 

“সামানা কয়েকটি অগভখর পারবতণন সাধিত হয়” (7016 
ভুলাই বিপ্বের ঢু ৬৮০10101001 1830 707906 79৬ 1101105901005 )1+ 

উস বা এীঁতহাঁসক কোবানও মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, জুলাই বিপ্রব ছিল 

অভিমত মূলতঃ একটি রক্ষণশীল বিপ্লব” (1116 0915 7২6৬০100101) 
789 55960019119 2. ০0175617৮261৮5 016 )২ । জুলাই বিপ্লবের 

ফলে একটি রাজবংশের ভুলে মাত্র আর একটি রাজবংশ সিংহাসনে বসে। এই বিপ্লবের 
ছারা সংবধান, ভোটাধকার, সমাজ ব্যবস্থার কোন মোঁলিক পরিবর্তন ১৮৩০ শ্রীঃ ঘটে 
নাই। ছিতীয়তঃ, জুলাই বিপ্রব ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লব । ফ্রান্সের উচ্চ 
বৃজেয়ারা বা হটে বুর্জোয়া (17805 ১০০:৫০০19 ) ১৮১৪ শ্রীঃ সনদে ভোটাধিকার 

পায়। জুলাই আন্তন্যান্স দ্বারা দশম চাল"স এই শ্রেণীকে ভোটাধিকারে বাঁণত কারলে। 

9, 9০010802500 73980, 01, 0, 2,100. 

২0000807696. 



১৫৬ ইওরোপের হীতহাসের রৃপয়েখা 

'বিপ্রব ঘটে। ১৮৩০ প্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর উচ্চ বৃজেশীয়া শ্রেণীর আঁধকার পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৪ প্রঃ সনদে ২০০ ফ্রী প্রত্যক্ষ কর দাতাদের ভোটাধিকার ছিল। 
ইহা সংশোধন কাঁরয়া ২০০ ফলা কর দাতাদের ভোটাধকার দেওয়া হয়। ইহাতে ধনগ 
বৃর্জোয়ারাই উপকৃত হয় । নিয় বুজেশয়া এবং সাধারণ লোকে ভোটাধিকার পায় নাই। 
জলাই বিপ্লবের এই অসম্পূর্ণতার জন্য ফ্রান্সে আর একাঁট বিপ্লবের দরকার হয় ! 

১৮৪৮ থীঃ বিপ্লব এই কারণে ঘটে ॥। সুতরাং অনেকে মনে করেন যে, জলাই 'বিপ্রবকে 
একটি প্রকৃত বিপ্লব বলা যায় না। ইহার দ্বারা কোন মৌলিক, সামাজিক ও রাজনোতিক 
পারবর্তন হয় নাই। 

জুলাই বিপ্লবকে প্রকৃত বিপ্রব বালয়া কোন কোন এঁতিহাসক মনে করেন । কারণ 
এই বিপ্লবের দ্বারা ঠিক আগ্গেকার অবচ্থা 'ফিরাইয়া আনা হয় নাই। অবন্থার অনেক 

পাঁরবতনও করা হয়। (১) অন্টাদশ লংইয়ের সনদকে সংশোধন 

9 শাঃনের কাঁরয়া ভোটাধিকায়ের পাঁরবর্তন করা হয়। ৩০০ ফাঁর 
স্থলে ২০০ ফুঁ কর প্রদানকারগদেক্র ভোটের আঁধকার দেওয়া হয় । 

€২) বুরবো রাজাদের বংশানংক্লামক অধিকার ও ন্যাধ্য আধকার নাকচ হইয়া 
যায়। নৃতন রাজা লুই ফালপ সংবিধান মানিয়া শাসন করার শপথ নেন। 
ফলে ফ্রান্সে সাধাবধানিক রাজতন্ত্র চ্ছাপিত হয়। লুই ফিলিপ ছিলেন আলয়ে্স 
বংশের লোক । তাঁহাকে পার্লামেন্টই সিংহাসন দেয়। ফলে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার 
পারবে পার্লামেন্টের হাতে চলিয়া আসে। অঞ্টাদশ লুইয়ের সনদের ১৪নং ধারা 
নাকচ করা হয়। এই ধারায় রাজার বিশেষ ক্ষমতা ছিল । বিশেষ ক্ষমতা না থাকায় 
রাজা সংাবধানের অধখন হন। (৩) জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে উগ্র রাজপন্থাঁদের 
প্রাতাক্রিয়াশীল নশীতর পতন ঘটে । আর কোন দিন ফলান্সে উগ্র রাজপঞ্থী বা আলন্রারা 
প্রাধান্য পায় নাই! উগ্র রাজপন্থীরা ছিল আভজাত ও সামন্তশ্রেণীর লোক । জুলাই 
বিপ্লব তাহাদের পতন ঘটায় । ফ্রান্সে সামন্ত প্রথা ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা দর 

হয়। (8) যাজক শ্রেণীর প্রাধানা পুনঃস্থাপনের যে চেস্টা ১৮১৫ প্রীঃ পর চলিতেছিল 
তাহারও অবসান ঘটে । মোট কথা, আভজাতবাদ, যাজকবাদ (41150001809 ) 

91911981190 ) এবং স্বৈরাচারবাদ (45091001910 )-এর িরতরে অবসান হয়। ক্রাম্সে 

পুরাতনতদ্ত্র পুনঃস্থাপত হইবার সম্ভাবনা লহস্ত হয়। গন কেইগের মতে, 
“দশম চাল'স যে ধরণের স্বৈরাচার হ্ছাপনের চেষ্টা চালাইতোছলেন জুলাই বিপ্লব 

তাহা ধংস করে? (005 5015 1০৮০16101 ৫950090 (06 55651 ০? 

95010161909) 61786 (01181155 51020 ০০60 55610105 (0 ০0175011086 )।১ 

জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সে বৃর্জোয়াতল্পকে হ্থাপন কয়েন। ভোটাধিকার সমপান্তশাল 
নি লোকেদের হাতে থাকায় তাহারাই সবনকার গঠন করে। সাধারণ লোক 

ভোটাধিকারে বণিত হয় । লুই ফিঙ্পিপ ছিলেন উচ্চ বৃর্জোয়াদের 
শিরোমাণ। গন ক্রেইগের মতে, “জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্স এমন একটি রাস্ট 

১৯:70:00) 02918. 72, 29. 



জুলাই 'বিপ্রব ও মেটায়ানকতন্ ১৫৪ 

পাঁরণত হয় যে যাহাতে ধনী বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতার আধিকারী হয়” (ছ180০৩ 
0602006 2 96206 17) 5/1)101) ৮/98101)161 0০901595015 :6%:6101500. 10011010251 

[0০121 ) 1১ 

জুলাই বিপ্লবে ফ্রা্সের সাধারণ লোক, যাহাদের মেনু পিউপল (1167786 
[68]915 ) বলা হয় তাহারা ক্ষমতা না পাইলেও তাহাদের রাজনোতিক জাগরণ ঘটে । 

রাজনৌতিক ক্লাব বা আড্ডাখানাগুলিতে নিয় বুজ্জোয়া ও শ্রমিকেরা 
সাধারণ লোকের ৰ মধ রাজনৈতিক জড় হইস্লা উত্তপ্ত রাজনীতির আলোচনা আরদ্ভ করে। রাম্তায় 
জাগরণ শ্রামক মিছিলগুলিকে জাতীয় রক্ষীদল অস্ত নামাইয়া সম্মান 

দেখায় ।২ জুলাই বিপ্রব নিশ্চিতভাবে নিয় বুজেশীয়া শ্রেণী ও 
শ্রীমক শ্রেণর আগরণের সূচনা করে। স্মাজতন্মণ সেন্ট সাইমনের মতবাদ এই সময় 
জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে ! 

জুলাই বিপ্লব কেবলমান্র ফ্রান্সের ভোগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকে নাই। 
এাতহাসিক ফশারেছ মতে, “প্যারিসের বিপ্রবী চুল্লী হইতে উড়ন্ত অগ্নি স্ফুলঙ্গ কংগ্রেস 

বা কনসা্" শাসিত ইওরোপের অসায় কাণ্ঠখণ্ডগলির উপর পড়িলে 
এক দাবানল সৃষ্টি হয়” (9021105 101) 10 78115 1100906 
016৬ 85 200 1611] 2070108 11750170 (11000615 ০01 

0998%:655 61019 )1৩ জুলাই 'বপ্রব প্রধানতঃ ভিয়েনা চুন্তর বিরুদ্ধেই আঘাত 

হানে । ফ্রান্সে এই বিপ্লবের ফলে ন্যাধ্য অধিকারবাদের পতন হয়। তাহা আগেই 
বলা হইল্নাছে। ফ্লান্সের ধাঁহরে এই বিপ্লব জাতীয়তাবাদী ও উদারতান্লিক ভাবধারার 
প্রসার করে । বেলাঅয়াম হল্যান্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই বিপ্লবের ফলে 

সুইজারল্যান্ড, পোল্যা*, স্পেন, হল্যান্ড, ইতালী ও ইংলশ্ডের সংবিধান আধক উদার- 
পঞ্ঘণ হয় । ইংলশ্ডে চার্টি্ট আন্দোলন তীব্রতর হয় । ইংলন্ডের পালণমেশ্টের 

নিবণচনে ভোটাধিকার সপ্প্রসারত হয় । সংইডেনের রাজা স্বৈরশ।সন প্রত্যাহার করিয়া 
নরওয়েকে স্বায়ত্ব শালন প্রদান করেন । ইতালীতে ইয়ং ইতালা দল সঙ্ঘবদ্ধ হয় । মোট 

কথা ১৮১৫ এরনঃ ভিয়েনা ব্যবন্থায় এক বিরাট ফাটল সস্টি হয়। ডোঁভিড টমসনের মতে, 

ইওরোপ দই আদশ'গত শিবিরে বিভন্ত হইয়া যায় | রাইন নদীর পশ্চিম 'দকচ্ছু দেশগাল 

রক্ষণশনঙ্গতা ত্যাগ কাঁরয়া উদারপন্থা় প্রাতি আনুগত্য জানার । এই অগলে বুজোয়া 

প্রেণধ রাজনৈতিক ক্ষমতার আঁধকারণ হয় । রাইনেয় পূর্বদিকচ্ছ দেশগযাল স্বৈরতল্দরের 
অধীনে থাকে । এই অন্চলে আভজা তশ্রেণধর ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে ।5 

নেলজিম্মাম্সেল্র আ্বাশ্রীনতাল্পসপ ভিজড্োহ? ১৮৩০২ ওঃ 
( ভাগ 91739181817 217061)600097196, 188০--82 )£ ১৮১৬ পরীঃ ভিয়েনা চুন্তর 

১৭:0302000. 02510. 12, 99, 

২, ০501. 10:02, 65 116, 

৩, আ29087, 05 891 

৪, 10810 [750005000, 

র্ঞ 

ফ্রান্সের বাহিরে জুলাই 
বিপ্লবের অগ্রগতি 



১৫৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

দ্বারা বেলাঞপ়ামকে ছুল্যাণ্ডের সহিত সংযবস্ত করা হয়। ভিয়েনা চুক্তির রচায়িতারা উপয়োন্ত 
ভি [সন্থান্ত লইবার সময় বেলাজয়ামের আধবাসঈদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার 
বেননিরানের প্রতি দৃক্পাত করেন নাই। এদিকে বেলাঁজয়ামের আধবাসীর়া 
হবাধীনভা লোপ এই সংয্যান্তর ঘোর [বিরোধী ছিল । বেলাজয়ানরা ছিল ক্যার্থালক 

ধর্মাবলছ্বী। ক্যালীভিনপন্থী ডাচদের লাহত তাহাদের মিলন 
হওয়া সম্ভব ছিল না। ভাচরা 'ছিল শিল্প ও ব্যাণিজ)জীব। তাহারা অবাধ বাণিজ্য- 
নীতর ভন্ত ছিল । বেলাজয়ামের নূতন শিজ্পগাঁলকে রক্ষার জন্য সংরক্ষণ ব্যবন্থার 
দরকার ছিল। অবাধ বাঁণকজ্যের প্রবতনে বেলাঁজয়ামের অঙ্কীরত শিজ্পগহীল ধংস 

হইবাক় উপক্রম হয়।১ সরকারী চাকুরীগহ্লিতে বেলাজয়ানদের 
হল্যাপ্ডের সহিত রে 
সংযুক্তিতে বদলে ডাচরা'নিষৃন্ত হইলে শাক্ষিত বেলজিয়ানদের মনে ক্ষোভ দেখা 
বেলজিয়ানঘ্বের দেয় । ভাষাগত দিক হইতে বেলাজয়ানয়া ?ছল কেট্টিক বা লাতিন 
ইসি ভাষা গোষ্ঠণর অন্তভূন্ত এবং ডাচগ্লা ছিল !টউটনিক ভাষা 

'গোম্ঠীর অন্তভৃন্ত। এই কারণে ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বেললিয়ানবাসাদের 

মনঃপৃত ছিল না। 
১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সে বুঞনবো বংশ সিংহাসন চ্যুত হইলে, বেলাজিয়ানদের 

সাহস বাড়ে । ব্রানেলস শহরে (২৫শে আগন্ট, ১৮৩০ প্রীঃ) এক অভ্যুরথান ঘটে। 
হল্যাণ্ডের রাজা এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাদল পাঠাইলে 

খেলকিয়ামের বিপ্রোহ জ্রনসাধারণ তাহাদের বিতাঁড়ত করে। বিদ্রোহ বেলাঁজগ্লানরা 
একটি বিকল্প সরকার গঠন করে । এই সরকার ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৩০ খ্রীঃ বেলাজয়ামের 

স্বাধানতা ঘোষণা করে। 

বেলাজয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণা ছল ভিয্লেনা চুা্তর প্রাতি খোলাখুলি চ)লেঞ্ । 

_ বেলাজিয়ামের জাতীয়তাবাদকে ইওরোগের রক্ষণশীল শান্তগলির 
হা শভি্ পক্ষে সহ্য করা সহজ ছল না। সুতরাং জার এই বিদ্রোহ দমনের 

জন্য ৬০ হাজার সৈন্য পাঠাইতে রাজী হন। প্রাশিয়া তাহায় 
সেনাদলকে প্রস্তুত করে। বেলাজয়ামবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য ফ্রান্সের সাহাষ্য 

প্রার্থনা করে। 
এদিকে ইংলস্ডেল্স 'নকট বেলাজয়ামে ফরাসী হস্তক্ষেপ অথবা র:শ-জার্মীন হস্তক্ষেপ 

দুইই অনভিপ্রেত ছিল। ইংল"্ড মনে কারত যে, এই দেশে বৃহৎ শান্তর হস্তক্ষেপ 
হইলে ইংলশ্ডের স্বার্থ (বিপন্ন ছইবে। 'ন্রাটশ সরকার বেলাঁজয়ামের 

ইংগের ভূমিকা স্বাধধনতার দাবপকে সমর্থন জানান। তবে কোন বৃহৎ-শান্ত 
যাহাতে বেলাজয়ামে প্রবেশ না করে সেদিকে নজর দেয়। একে পোল্যান্ড, 
জার্মানী ও ইতালীতে বিদ্রোহ দেখা দিলে রক্ষণশীল শান্তগাল নিজ নিজ দেশে 
বিপ্লব দমনে ব্যস্ত হয়। বেলাজয়ামে তাহাদের হস্তক্ষেপের কথা আপাততঃ 
চাপা পাঁড়না যায়। 

550555800 0516, 75, 99, 



জুলাই বিপ্লব ও মেটারনিকতন্ত ১৫৯) 

ফরাসী রাজ লুই 'ফাঁলপ তাঁহার নখাতর প্রাত ইংলন্ডের সমর্থন পাইবার আশায় 
লর্ড পামারম্টেনের বেলজিয়াম নীতি সমর্থন করেন। ফ্রান্স ও ইংলন্ড এজন্য 
ইংলগ্ডের নীতির প্রতি বগ্মভাবে বেলাজয়াম সমস্যা সমাধানে আগাইয়া আসে। ১৮৩২ 
ফরাদীরাজ লুই প্রীঃ লণ্ডন সম্মেলনে বেলনগিয়ামের স্বাধীনতাকে সকল শান্ত 
ফিলিপের সমর্থনং  স্বীকাতি জানায় । জামণানগর স্যাঝকোবা্গের বংশের লিগপোল্ড 
বেলগিয়ামের স্বাধীনতা বেলাজয়ামের রাজা নিবণচিত হন। বেলাঁজয়ামকে [নিরপেক্ষ দেশ 
শহসাবে ঘোষণা কল্পা হয়। বৃহৎ শান্তগুলি বেলাজ্য়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে 
প্রাতশ্রুতি দেয় । বেলাজিয়ামের স্বাধীনতালাভ 'ছিল ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভূত 
জাতীয়তাবাদের জয়। ইহা ভিয়েনা বাবচ্ছার ভাঙন সুচনা করে। জুলাই বিপ্লবের 
ফলে ফ্রাচ্দে ন্যায্য আধকারবাদ ও বেলাঁজয়ামে শান্তসাম্য স্থাপিত হয় । 

ইও্ুল্লোপেল্ল অন্যাল্য দেস্ণে জুলাই বিঞ্রীলেন্স প্রভ্ভাব 
(11011080101 1186 থছ]ডা 19591061011 011 01119]. 90 11199 01 [701019 ) £ 

জুলাই বিপ্লবের তরঙ্গ ইওরোপের প্বপ্রান্তে পোল্যান্ডেও পেশছাইয়া যায় । ভিয়েনা 
চুক্তির দ্বারা পোল্যান্ডের বৃহদংশ রাশিয়ার অধীনে, বাকী অংশ প্রাশিয়ার অধীনে রাখা 
হয়। রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার উদারতানা1তি বশতঃ রশ আধকৃত পোল্যান্ডকে 
দ্বায়ত্ব শাসন দেন । তাঁহার মৃত্যুর পর জার 'দ্বিতণয নিকোলাস পোল জাতর স্বায়ত্ব 
শাসনের অধিকার হরণ করেন । এজনা পোলদের মনে ঘোর অশান্তি দেখা দেয়। 

ফ্লান্সে জুলাই বিপ্লবে ন্যাধ্য আধকারণী বুরবোৌ বংশ বিতাড়ত হইলে পোল 
জাতীয়তাবাদ্ঘরা ইহাতে উৎসাহ বোধ করে । পোলেরা একটি সংবধ্যন ঘোষণা করে। 
জার নিকোলাস পোল বিদ্রোহ মন করিয়া পোলদের শাস্নতণ্ত্র নাকচ করেন । 

জুলাই 'বপ্লবের প্রভাবে জার্মানীতেও জাতীয়তাবাদ ও গণতাম্ম্রক বিপ্লব আরম্ভ 
হইয়া যায় । হ্যানোভার, হেসে, স্যা্সনন প্রভীত রাজ্যের শাসনকতশরা প্রজাদের দ্াবগর 
ফলে উদারতাম্মক সংবিধান প্রবর্তন করেন। কিন্তু মেটারনিকের চাপে এই সকল 
সংাবধান বাতিল হইয়া যায় । জার্মানীতে স্বৈরতদ্ত পুনরায় ফিরিয়া আসে। 

জুলাই বিপ্রবের ঢেউ ইতালীতে আপিলে ইতালীর জাতায়তাবাদীরা বৈদেশিক শাসন 

হইতে ইতালীকে মু্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। কাধেনারা ও অন্যান্য গুপ্ত দলগুলি 
এজনা সারুয় হইয়া উঠে॥ মধা ইতালীর পার্মা, মডেনা প্রভৃতি অণ্লে বৈদেশিক 
শাসকদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। কদ্তু মেটারনিকের 
দর্দেশে আষ্ট্রয় বাহিন? এই বিদ্রোহগীলকে দমন করিয়া ইতালীতে '্মিতাবদ্থা 
1ফরাইয্না আনে। 

স্পেনঃ পর্তুগাল, সুইডেন ও সূইক্রারল্যাণ্ডেও উদারতাশ্লিক সংাবধান প্রবর্তিত 
হয়। গণ ভোটের দাবশতে ইংলণ্ডে চাটি্ট (9881015) আন্দোলন আরম্ভ হয় । 

ম্াল্পনিকতভ্র্র ৪ মেউটাল্পনিক্কেন্ল ল্লিত্র গু ক্কুত্তি্ 
ছাল (141৩9016)) 8৪5৪০) 8 719 01187180697 800. 13811707866 ) 2 

১৮১৫--১/৪৮ শ্রীঃ পর্যন্ত ইওয়োপের ইতিহাসের কেন্দ্রে ছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্তর 



১৬০ ইওরোপের ইতিহাসের রৃপরেখা 

প্রিন্স র্রেমেন্ট মেটারানক। কেহ কেহ এই যংগকে “মেটারনিকের যুগ” (818 ০: 
ৃ 11010570101) ) বলিয়া অভিহিত করেন। যদি ব্যান্তর হারা 

নিন? ইতিহাসের গতি প্রভাবিত হইয্লা থাকে তবে নিঃসন্দেহে মেটায়ানক 
ছিলেন সেই ব্যাস্ত যিনি হীতহাসের গতিকে প্রভাবিত করেন। প্রিম্স মেটারনিক১ ছিলেন 
শাম্টুীয়ার হ্যাপসবাগ্গ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর। তাঁহার প্রভু ছিলেন 
আশ্টরিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস এবং প্রথম ফাঁদনান্দ। তান বিশ্বাবদ্যালয়ের কৃতী ছার 

ছিলেন। আইন ও ভাষাতত্বে তাঁহার পারদশি*তা ছিল। তান ভলতেয়ারের মতবাদ, 
নিউটনের বৈজ্ঞানিক তত্তৰ, বিঠোফেনের সঙ্গীত এবং শেক্সাপিয়ারের নাটকের রসাম্বাদন 
কারতেন। পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাচনভঙ্গীতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মাজত । তাহার 
বাকধারা ছিল ব্যাদ্ধদীপ্ত। তান জাটল প্লাজনৌতক সমস্যাগীলকে চমৎকারভাবে 
ভাষায় প্রকাশ কাঁযনতে পারিতেন । ভিয়েনা সম্মেলনে তান 'ছিলেন সভাপাঁত। “মাছ 
যেমন ঘূণি জলে অবাধে চলাফেরা করে তিনি ভিয়েনা সম্মেলনের কুটনোতিক ঘাণ জলে 
মাছের ন্যায় অবাধে বিচরণ কাঁরতেন।” 

মেটারণিক খুবই মার্জত রুচির লোক হইলেও তাঁহার চিনে একাঁট স্বভাব-সিদ্ধ 
চাতুর্য ছিল। তিনি প্রাতিপক্ষকে জব্দ করিতে নীচ কাজ কাঁরতে কুশ্ঠিত হইতেন না। 

রর জার প্রথম আলেকজান্ডারের মতে মেটারদিক ছিলেন “মথ্যাবাদশি।” 
এল ধর্ততা ট্যাির্যাণ্ডের মতে, “মেটারনিক রেশমের মোজায় মশ্ডিত নোংরা ।” 
| মেটারাঁনক উন্নত নৌতক চারন্রের লোক 'ছিলেন ইহা বলা যায় না। 
[তিনি ছিলেন আসলে ভয়ানক আত্মম্ভরশ ও দাঁদ্ভিক প্রকীতির লোক । তান বালতেন 

যে, “আমার এমনই বৌশল্ট্য যে আম যেখানেই থাঁক না কেন সকলের চক্ষ; ও আশা- 
আকাঙুকা সেই স্থানেই ছহটয়া চলে ।” ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে তান স্বদেশ 

হইতে পলাইয়না ইংলন্ডে আশ্রয় নেন ॥ তব তিনি 'নিঞ্জ ভূল স্বীকার না করিয়া বলেন 

ষে, “এই পাথবীতে হয় আমি অনেক আগে অথব।, অনেক গরে আিয়াছি” (11785 
০0106 1) (1019 ০110. 210010109০0 98119 01 (০0০ 1206 )। 

মেটারানকতন্ম (11600107101 55561) ) £ আঁচ্টয়ার প্রধানমন্ত্রী 'প্রন্স মেটারানক 

তাহার প্রাতীক্রয়াপম্থী রক্ষণশঈল মতবাদের জন্য 'বিখ্যাত। তিনি তাঁহার এই মতবা্দকে 
| এমনভাবে প্রয়োগ করেন যে, লোকে ইহাকে মেটারনিক প্রথা বা 

রক্ষণণীলতার সমর্থনে সেটারীনিকতণ্ত্র বলে । ন্যাষ্য আঁধকার, [সিংহাসনে রাজার স্বগণর 
মেটারনিকের যুক্তি 

আধকারতন্তবকে মেটারানক অন্রান্ত বালয়া ঘোষণা করেন। তিনি 

আঁভজাততন্ম, সামন্ততম্ত্র ও পুরোহততন্্কেও অন্ধ সমর্থন জানান। এককথায় 

বিপ্লবের পূর্বের পুরাতনতণ্্রকে স্থায়ী করার জন্যই 'তাঁন সকল প্রকার চেষ্টা করেন । 

মেটারানক বলেন ঘে, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বদা ভাল ও মন্দের সংঘাতের দ্বারা চালিত 

হয়। মন্দের হার বেশী হইলে সভ্যতা ভাঙিয়া পড়ে। ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভুত 
ভাবধারাগলি ছিল সভ্যতানীবরোধী ধ্বংসকারী শাঙ্ত। ইহা 'ছিল “রাজনোতিক 

৯. অস্িয়ার অভিজাত বংশীয়দের প্রিন্স বলিয়া সন্থোধন কর! হইত | 



জংলাই বিপ্রব ও মেটারনিকতম্থ ১৬১ 

মহামারী”, “বহু মস্তকাবশিষ্ট দৈতা”-এর ন্যায় সভাতাকে গ্রস কাঁরতে উদ্যত ॥ তাঁহার 
মতে, রাজা ও অভিজাতরাই ছিলেন সমাজ ব্যবস্থার ধারক । নবো'দিত ভাবধারা এই 
দুই শ্রেণীকে ধংস করিয়া সভাতাকে 'বিনন্ট কাঁরতে উদ্বাত হইয়াছে 1১ 

ফরাসশ বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণ ঘটায় ॥ মন্তেস্ক্য ও রূশোর আদর্শে এই 
শ্রেণ? প্রভাবিত হয় । তাহারা রাজতন্ত্র, স্বৈরশাসন, আভক্রাততন্ত ও পুরোহততন্মের 

অবসান চায় । ইহার চ্ছলে নিয়মতাম্তিক শাসন, বান্ত স্বাধখনতা, যোগাতার 1ভান্ততে 
চাকুরী, অবাধ বাণজা, জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ তাহারা গ্রহণ করে । মধ্যাবত্ত শ্রেণীর 

এই ভাবধারাকে মেটারনিক ঘংণা কারতেন । তান এই ভাবধারাগহলিকে সভাতা-বরোধণ, 

অশুভশান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন । ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভূত এই ভাবধারাগহলকে 
দমনের জন্য তান আপ্রাণ চেম্টা করেন। ইওরোপের সব পুরাতনতন্্কে স্থায়? করার 

জন্য তান 'ব্ভিন্ন ব্যবস্থা নেন। ৰ 

1ভয়েনা সম্মেলনে ইগুরোপের পুনগণ্ঠনেয় সময় তান ইওরোপ হইতে বিপ্রবজাত 
ভাবধারাকে দুর করার ব্যবস্থা করেন। ন্যাঘ) আধকার, ক্ষাতপারণ ও শান্তসামা নখাতির 
দ্বারা তিনি ইওরোপে পুরাতন স্বৈরাচার রাজবংশগ-ালর শাসন ফিরাইরা আনেন । 
উদ্ারতল্্, জাতায়তাবাদকে তিনি সমাধদানের ব্যবস্থা করেন। 

মেটারনিকের অপর নীতি ছিল ইওরোপে আশ্ট্রপ্লার স্বাথ ও প্রভাবকে রক্ষা করা। 

[ভিয়েনা সম্মেলনে তান এ বিষয়েও সাফস্সয লাভ করেন। ভিয়েনা সম্মেলনের 

মধ্যমাণ রূপে তিনি বিরাজ করেন । ইওরোপণর রাজাদের অবৈতানক পরামর্শ দাতা 
রূপে তান আবিভূত হন। এই সম্মেলনের কুটনৈোতিক ঘর্ণিজলে তান মাছের ন্যায় 
অবলীলায় সাঁতার কাঁটিতে থাকেন। তান ইতালীতে আন্ট্রনার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ 

ূ আধকার 'ভিল্নেনা সাঁম্ধর দ্বারা হ্থাপন করেন। ইতালর জাতাঁয়তা- 
সঠারাকের তি. বাদকে দমাইয়া তিনি এই দেশাঁটির রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদ করেন । 

তাঁহার মতে, ইহার পর ইতালীর নাম কেবলমান্র ভুগোলের বইতে 
পাওয়া যাইবে (& £509218911)1081 ০1916591011) | এই সঙ্গে জামণন? যাহাতে এঁক্যবন্ধ 

হইয়া শান্তশাল না হয় সোদকে তান দান্ট দেন । জার্মান ৩ রাজ্যে বিভন্ত হয়। 
জার্মানীর সঞ্বের সভাপাঁতির পদ পায় আত্দ্রয়া। এইভাবে মেটারানকের প্রভাবে ভিয়েনা 

সম্মেলনে বিপ্লব আদর্শ উদারতম্্ ও জাতণর়তাবাদকে দমান হয় । আষ্ট্রপ্লার প্রভাব 
প্রতিপান্ত বাড়ান হয়। ইওরোপের সবর পৃরাতন তন্ম স্থাপিত হয়। 

মেটারনিক ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী । তান আশঃকা করেন যে, ভাবষ্যতে 
ইওরোপে উদারতাম্লিক ও জাতীয়তাবাণী বিপ্লব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
ইওরোপের কোন দেশে উদারনৈতিক শাসন স্থাপিত হইলে তাহার ছোয়াচ আম্ট্রয়ায় 
আসবে বাঁলয়া তিনি মনে কাঁরতেন। কারণ বিপ্রব ভাবধারা ছিল অন্তর্ধাতমলক। 
ইহা কোন দেশের রাজনোতিক সীমানা না মানিয়া লোকের হয়ে প্রবেশ কাঁরত। 

মহামারী যেমন একস্থান হইতে অন্যন্থানে ছড়াইয়( পড়ে, বিপ্লবী ভাবধারা ছিল 
১ 3808. 102০৪000100 ৫667 ৪5019610188, 1816-88, 

ইওরোপ (বি. এ. )--১১ 



৯৬২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

রাজনৈতিক মহামারীর ন্যায়। ইহার গাতিরোধ না করিলে আম্ট্য়ার হ্যাপ্সবার্গ 
সাম।জ্য তাসের ঘরের মতই ভায়া পাঁড়বে। কারণ অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ছিল বহু 
জাতির সমন্বয়ে গাঠত । জাত'য়তাবাদ ও গণতনদ্ব্ের অন:প্রবেশ ঘটিলে এই সাম্রাজ্যের 
পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী । 

এমতাবস্থায় মেটারানক ইওরোপে বিপ্লবের সম্ভাবনা দর করার জন্য ইওরোপায় 
শান্ত সমবায়ের সাহায্য নেন । শান্ত সমবায়ে ইংলপ্ড ও রাশয়।র দ্দ্দের সুযোগে তিনি 
রাশিয়ার পক্ষ লইয়া জার প্রথম আলেকজাণ্ডারকে 'নক্র মতের স্বপক্ষে আনেন । তিন 
এই মত প্রকাশ করেন যে, কোন দেশের অভ্যন্তরে 'বিপ্রব ঘটিলে সেই ঘটনাকে সেই দেশের 
আভাজ্ঞরীণ বিষয় বালিয়া গণ) করা হইবে না। ইগরোপাঁয় শন্তি সমবায়কে তিনি দেই 
দেশের আভান্তরণণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ছ্বারা 'বপ্রব দমন করার পরামর্শ দেন। তান 
বলেন যে, যেহেতু বিপ্রব মহামারীর মত এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে সেজন্য 
আভ্যন্তরগণ ও বৈদোশক ঘটনার কোন তারতমা স্বীকার করা সম্ভব নয়। মেটারানক 

কতৃ'ক রাঁচত প্রটোকোল অফ ট্রপো বা ইপোর ঘোষণাপন্রের দ্বারা, 'বপ্রবের ছারা সয়কার 
পরবত'ন বা সংবিধান স্থাপন বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয় ॥ প্পোর ঘোষণাপত্ের 
বিরুদ্ধে তান ইংলণ্ডের প্রাতবাদ অগ্রাহ্য করেন । আম্টীয়ার সেনাদল দক্ষিণ ইতালণরর 

নেপলস ও উত্তর ইঙালীর পিডমণ্টের উদারতান্লিক বিপ্রব দমন করে। তাহাই 
প্ররোচনায় শান্ত দমবায় স্পেনের উদারতন্গ্ী বিদ্রোহ দমনে ফরাসী সেনাদল পাঠায় । 

মেটাপ্পনিক ইওরোপে পৃরাতন্তন্ত স্থায়শ করার জন্য “যেমন আছে তেমন থাকবে” 
(1690 0)6 03178 25115) নীতি নেন। তিনি ইওয়োপাঁয় রাজাদের পরামর্শ দেন 
যে শাসন করুন - সংস্কার করবেন না” ( 9০৮610 21)0 01121185 10901010811 
কারণ সংস্কার স্বীকার করিলে পূরাতনতন্ম ধংস হইবে । 

মেটায়নিক জামণনীতে তাঁহার রক্ষণশগল মতবাদকে প্রয়োগের জন্য বিশেষ যত নেন। 

জামশনগ ছিল জা্ট্য়ারই প্রতিবেশী ও অঙ্গরাজ্য ৷ জামণানতে যাহাতে বিপ্লবী ভাবধারা 
অন: প্রবেশ না করে এজন্য দমনমহলক কাল“সবাড ডিক্তী (08118 

জামান নীতি [5০7৫০ ) তিনি জারী করার ব্যবন্থা করেন। এই 'িক্রণীর বলে 
জার্মানগর উদায়পম্থণ ছান্ন, অধ্যাপকদের নিগ্রহ করা হয়; সংবাদপন্রের কণ্ঠরোধ করা 
হয়; রাজনৈতিক দলগীলকে নাষদ্ধ করা হয়। জার্মান ছাত্ররা যাহাতে জামান 
জাতীয়তাবাদের ছারা প্রভাবিত না হয় এজন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়। দমনন1ত 
প্রয়োগের জন্য মেইনজ শহরে এক বিশেষ দপ্তর স্থাপিত হয় । ৯৮১৫ খ্রীঃ জার্মানগর 
সংবিধানের ব্য়োদশ ধারাকে অকার্ধবরা রাখা হয় । 

আন্টয়ার সাগ্রাজ্য ছিল মেটার়ানকের হাতের মৃঠায় । সতরাং তাহার রক্ষণশীল 
নধাতর পূর্ণ প্রকাশ হ্যাপসবাগ সামাজ্যে দেখা যায় । অআম্টিয়ায় সকল প্রকার সংস্কার ও 

প্রগাতশাঁল ভাবধায়া নিষিদ্ধ করা হয়। ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের 

অগ্রি দীতি গাঁতাবাধর উপর নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করা হয়। 

ছাদের বিদেশে অধ্যয়ন বা বিদেশী অধ্যাপকদের আম্টীয়ায় অধ্যাপনা করা নিষিদ্ধ হয়। 



জুলাই বিপ্রর ও মেটায়নিকতশ্ম ১৪৩ 

আষ্টয়ার ভিতর “ম্থতাবন্থা” (568183 ৫০০ ) বজাই রাখাই ছিল মেটারনিকের একমাত্র 
লক্ষ্য । ইতিহাস ও রান্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন নাঁষদ্ধ করা হয়। ছাদের মধ্যে 
দবাধাঁন ও য্ান্তবাদ৭ চিন্তার যাহাতে বিস্তার না হয় এজনা চেষ্টা করা হয়। তাহাদের 
কাযাথাললক গাঁজা ও বাজকদের অধীনে আনা হয়। বিদেশ হইতে পুস্তকের মাধ্যমে 
যাহাতে বপ্রবীভাব ছাদের মধ্যে না ছড়ায় এজন্য নিয়ম্ঘ্ণ পাঁরষদ হ্থাপন করা হয়। 

হ্যাপসবাগগ সাম্রাজ্যে প্রজা বিদ্রোহ দমনের জন্য মেটায়ানক ভেদনগাত খাটান । চেক 
পালিশ দ্বারা আন্ট্রয়াকে, জার্মান পুলিশ দ্বারা চেকদের, হাঙ্গেরীয় পুলিশ দ্বায়া 

ইতালায়দের শাসন করা হয়। কার্ল মাক'স আম্টয়ার অবস্থা 
সম্পর্কে 'লাখয়াছেন যে, “সকল প্রকার কায়েম? স্বার্থকে গেটায়ানক 

মমর্থন কাঁরতেন।” কারণ তাহারা ছিল পুরা তনতন্মের প্রধান খাটি 
মেটারনিকতন্ত ১৮১৫-১৮৪৮ প্রাঃ পযন্ত মোটামুটিভাবে চলে। অবশেষে 

১৮৪৮ থ্রাঃ বিপ্লবের আঘাতে ইহার পতন ঘটে ॥ আন্ট্রার রাজধানী 
1ভয়েনাতে ১৮৪৮ খ্রীঃ যে ছাত্র ও শ্রামক 1বদ্রোহ ঘটে ক্রমে তাহা 
গ্রদেশগলতে ছড়াইয়া পড়ে। মেটারনিক ইংলণ্ডে পলায়ন করেন। 

মেটারানকতম্োর পতন ঘটে। 
মেটারানকের নীতির সমালোচনা ও ইছার পতনের কারণ (00100192095 9 

74506001035 09115 210 00৪ ০90555 91 165 £811016)£ এাতহাসিকেরা 

আশ্টিয়ার রক্ষণশীল নগাতর জন্য মেটাধানককে দায় করলেও, এজন্য মেটারনিক তেমন 
দায় ছিলেন না। যে রক্ষণশীল নাতির জন্য মেটারনিক নিন্দিত 
তাহা ছিল াসলে তাহার প্রভু প্রথম কান্সস ও প্রথম ফাদণনান্দের 
অনুমোদিত পণ্থা। আম্দুয়ার রাজতন্ত্রের ক্ষমতা অব্যাহত রাখার 

জন্য ইহারা এই নগীত নেন। সংতরাং ইহাকে মেটারানক নগীত না “বলিয়া কান্সিস 
যোসেফ” নগাতি বলাই সঙ্গত ।১ জ্যাক ড্র্জের মতে, “মেটার়নিককে জাতায়তাবাদের 
অন্ধ বিয়োধণ ভাবা ভুল ।”২ আম্ট্িয়ার বিভিন্ন জাতি-অধ্যষিত প্রদেশগৃলিকে 
মেটারনিক স্বায়ত্বশাসন দানের প্রস্তাব দিলেও, প্রথম ফ্রান্সিস তাহাতে কর্ণপাত 
কয়েন নাই। 

কাউন্ট কোলোভার্ট (098100 0০010%118% ) নামে এক ব্যান্ত আষ্টিয্লার জ্বরাষ্ট 
মন্তীর পদে বাসয়া মেটারানিকের প্রাতিত্বন্ণী হইয়া দাঁড়ান । কাউণ্ট 

বার কোলোভাট” ছিলেন আঁ্টিয়ার দমননপাঁতর প্রধান পুরোহিত ।৩ 
সুতরাং মেটারনিকতন্মের জন্য মেটারনিক কতদূর দায় ছিলেন 

তাহা পুনরায় বিবেচনা করা প্রয়োজন । 
যাহা হউক মেটারনিকতন্মেয় পতনের প্রধান কারণ হইল ইহার প্রাতক্লিয়াশীল ন'তি। 

তে 79662 ড16:5০8--01685620160) 9600108106160. | 

২ 3808 03:05. 11, 

ও, (30200202818. 7, 98, 

কায়েমী স্বার্থের সমর্থন 

মেটারনিক তন্বের 
পতন 

মেটারনিকতন্ত্র ঘার। 
অষ্রিলার স্বার্থরক্ষা 



১৪৪ ইওয়োপের ইতিহাসের রঃপরেখা 

পপ্লিবর্তন হুইল ইতিহাসের ধর্ম । মেটারনিক তাহা অস্বীকার কারয়া ইতিহাসের ম্রোতের 
বিরুদ্ধে চলিবার বার্থ চেত্টা করেন। মেটায়লিকের নাত ছিল 

সমকালীন ধুগের. যুগের অনুপযোগ্ধ। এীতিহাসিক কালটন হেইজের (0871692 
ভাবধারার প্রতি 
বিরোধিত। [795৩9) মতে, “মেটারনিক যাঁদও শেক্সপায়ারের নাটক, 'বিঠোফেনের 

সঙ্গত ও গ্েটের কাবাগ্রন্থ পাঁড়তেন তবুও তানি তাঁহার সমকালশন 
যূগের ভাবধারাকে স্বীকার করেন নাই ।” ইহাই ছিল মে্ারনিকের বিফলতার প্রধান 
কারণ । ছিতায়তঃ, মেটারনিকতন্পে কোন গঠনমূলক দিক ছল না। ইহা ছিল 
পুরাপ্ীর নোৌতবাচক ও সংসকার়শীবমুখ মগতি । মেটারনিক বিপ্লবের ভাবধারার সাহত 
পুরাতনতন্মের সমচ্বয় সাধনের কোন চেঙ্টা করেন নাই ।১ তৃতীয়তঃ, মেটারনিক 
ইওরোপের সকল রাজাদের সহযোগিতা পান নাই । ইংলশ্ড গোড়া হইতে তাঁহার 
বিরোধিতা করে। ১৮৩০ প্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সও তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করে। 
আর্মানীতে তাঁহার 'বিরহদ্ধে ছাত্র ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলে। আষ্ট্ীয়ায় তাহার 
কতৃ-্ব ক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকে । ওঁহার প্রাতদ্বণ্ৰী কোলোভাট তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করার 
চেষ্টা করেন । মেটারনিকতন্ম ছিঙ্গ মেটারাঁলকের ব্যান্তগত যোগ্যতার উপর নিভরিশনল। 
ক্লমশঃ তাঁহার জনাপ্রয়তা ও দক্ষতা ক্ষয় পাইতে থাকে । তিনি যুগের প্রয়োজন উপলাব্ধ 
না কাঁরতে পারায় তাহার প্রভাব হাস পায়। গ্যালিসন ফিলিপসের মতে, “তাঁহার 

প্রয়োজন ফুয়াইয়া গেলেও তিনি বাঁচয়া থাকেন । তান ভু'লয়া যান যে, যতই খাহার 
বয়স বাঁড়তোছল, পাঁথব*র যৌবন ততই নুতনভাবে গাঁড়য়া উাঠতেছিল 1” 

মেটারানকের কাঁতত্ব ( /১০016591005175 ০01 1/95061019) ) ১ নেপোলিয়নের 

আক্রমণ হইতে আঁন্যয়াকে রক্ষার জন্য মেটারাঁনক তাঁহার 'বরুদ্ধে রাশিয়াকে ব্যবহার 
নেপোলিয়নের পতনে করেন । তান নেপোিয়নের বিরুদ্ধে লাইপাঁজগের জাতীয় যুদ্ধে 
মেটারনিকের ঘান আশ্ট্রয়াকে নিয়োগ করেন। ফলে নেপোলয়নের পতনের পর 
বিজন্নী শান্ত হিসাবে আল্টুয়া ভিয়েনা সম্মেলনে খোগ দেয় । 

নেপোঁলিয়নের পতনের পর মেটারনিকের প্রধান লক্ষ্য ছিল আঁঞ্টুয়ার সাগ্রাজ্যকে 
ফরাসধ বিপ্লবের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্তেক্স প্রভাব হইতে রক্ষা করা। এজন্য তান 
আন্িার সারাটা: ইওরোপে রক্ষণশীলতাকে দে [ভাতততে স্থাপনের চেম্টা বয়েন। 

রক্ষাক়্ মেটারনিকের তানি জানিতেন যে, বহ্ জাতি সমন্বিত আঁম্ুয়া সাম্রাজ্য জাতীরতা- 
রক্ষণশীল নীতি. বাদের প্রভাবে ভাঁ্গয়া যাইবে । এজনা তিনি কুটনীতির দ্বারা 
ইগরোপে নবোদিত ভাবধারাকে দমনের আয়োজন করেন । 

মেটারানক তাঁহার রক্ষণশীল নখাত দ্বারা ইওরোপকে শাসন করিতে গিয়া ইতিহাসের 
রি ম্রোতের বিরুদ্ধে যান। এতিহাসিকেরা এজন্য মেটারানককে 

মাখনের বে ভি. প্রতিবরিয়াশীলতার অবতায়্ বায়া সমালোচনা কারিয়াছেন। 
তাঁহারই প্রভাবে 'ভিয়েনা চুন্ত একটি রক্ষণশীল চুন্ততে পরিণত হয় ! 

[তাঁনই শান্ত সমবায়কে রক্ষণশণলতার প্রহরী কুকুরে পারণত করেন। কিন্তু ইতিহাসের 
পার ২০০ ॥ জাজ ১২৭ লিজ 

5, 1800-1718695 ০01 09059, 5,989, 



জুলাই বিপ্লব ও মেটারানকতন্ম ১৯৫ 

গতির বিরদ্ধে তিনি সফল হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮ শ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের 
আঘাতে মেটারানকতল্লের পতন ঘটে । 

মেটারনিকের পক্ষে একমান্র যান্ত ছিল এই ষে, “তান 'ছিলেন আশ্ট্িয়ার মন্ত্রী) 
সুতরাং আক্ট্রয়ার স্বার্থ রক্ষাই তাঁহার লক্ষা ছিল” (15601617100 9৪3 20 480501817 

70170150051 45 4050012010 10161650 081 01060 1015 0০01105 )।১ বহু 

রর থা ট জ/তি অধু/বিত আষ্ট্রিননার সাম্রাঙ্জাকে ভাঙন হইতে রক্ষা করিতে 

তকিয়াণীল মীতি হইলে রক্ষণশীলতা ছাড়া পথ ছিল না। যেহেতু নবোদিত 
রা ভাবধারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছড়াইত, সেইহেতু তান সমগ্র 

ইগরোপকে রক্ষণশীলতার আওতায় আনিবার চেষ্টা করেন। 
তান বাঙ্িগতভাবে নবোদত ভাবধারার মূল্য উপলাষ্ধ কাঁরলেও, কার্ক্ষেত্রে তাহাকে 
প্রতিহত করেন। তিন বলে ন ষে, “আমি এক ভঙ্গ ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে আমার 
জীবন উৎসর্গ কীং লাম ।৮ 

মেটারানকের দমর্থনে উপরোন্ত য্যান্ত গ্রহণীয় নহে। মেটারাঁনক আন্দ্রয়ার স্বাথে 
প্রাতারুয়াশখলতা অনুসরণ করেন, ইহ! মনে করা ভূল । তান তাঁহার প্রভু প্রথম ফ্াশ্সিস 

এবং প্রথম ফারিনান্দের স্বার্থেই প্রাতক্রিয়াশশল নগাত অনুসরণ 

সু করেন। হযাপসবার্গ সম্রাটের স্বার্থ এবং আষ্টরয়াবাসীর স্বার্থ 
মেটারনি:কর নীঠি আভন্ন ছিল না। সন্নট প্রথম ফ্লান্সস ছিলেন অন্ধ প্রাতাক্রয়া- 

প্রন্থী। ফ্ান্সিসের উত্তরাধিকার ফাঁদ্দনান্ও ছিলেন অশ্ব 
রক্ষণশীল । "তান ধলেন যে, “মাম হইলাম সম্রাট । আম যো-হজুর ও আজ্ঞাবাহ? 
লোক পছন্দ কার” (1 হা 00620009701 0 [ ৮200 0০9০001695)1 মেটারনিক 

তাঁহার দ্যা ও বুদ্ধকে এই দুই সম্রাটের ইচ্ছা পৃরণের কাজে খাটান। তিনি 
প্রাদোশিক ম্বায়ত্ শাসন প্রভাত উন্না তমূলক প্রদ্ভাব প্রবর্তনের চেত্টা করিলে সমাট তাহা 
নকচ করেন।২ লুততাং মেটারানিফ তাহার প্রভুদের চালাইতেন না। তাঁহার প্রভুরাই 

দেটারানককে চালাইতেন বলা যায়। তাছাড়া মেটারানক সধাববান এবং মধ্যবিত্ত 
শাসনকে ঘৃণা কারতেন । তাঁহার রুচি হিল পুগাতনপন্থী (০995০8120015) 1 তান 

ভুলগ়া যান যে, তান ধীরে ধারে বার্ধক্য দশাগ্রস্থ হইলেও পাঁথবী ও সমাজে নব 
যৌবনের ম্রেত দেখা দিয়াছিল” (৬1111 105 515% 010, (0০ ৮০110 ৪3 
7৩06%%108 109 5০80) )।৩ ব্যান্তগতভাবে মেটারনিক ফরাসী বিপ্রবজাত নবোদিত 
ভাবধায়ার গ:রূত্ব বৃঝিতেন । তিনি ছিলেন আন্ট্ররার সম্রাট ছ্বিতণর যোসেফের ন্যার 
বস্তবাদী। কিন্তু ব্যান্তগত বিশ্বাসকে অন-সরণ না কাঁরয়া তান আপ্টিপ্লার শাসকদের 
দ্বার্থের জন্য রক্ষণশীলতাকে গ্রহণ করেন। ইহাই ছিল মেটারানকের জীবনের 
বয়োগান্ত দিক । 

১,8:866106--71860 ০: 11066100 1111065, 

২ 7808 10:05. ৮. 179. 

৩০ 2115015 1210112005, 
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পাঠাসচী 
১। 41660 0০০৮৮৪--13150019 01 £121)06. 

২। 283019---1715001% 0117182110১ 

৩। 0091001) 01918170195 9107099 1815. 

81 1). ৬/. 31020177119 17161001) [৪0100 181 4-1940. 

&ে॥ €0091001) ৬1101) 14 00611) [71217109. 

৬। এ. 21810917602--77106 5০010101781 [19৬01000101 17 [19100৩ 

এ | 1১8০1 ৬1616০10--00010591৬21151) 11960611101) 7২০0011510619. 

৮)। 4. এ. 2১. 185101-00৩ 17979900160 0109101). 

৯। ৬০০৫ ৬/৪:এ--71)65 900৫165 1] [911:010191) (00115612610). 

১০ | 96011 ৬/90১০1)---1৬1০0:০111101) 2100 1110611721 411501210 ১0110, 

সের জল ০. 

ত্রাদস্ণ অম্যাস্ত 

শিল্প-বিপ্রব 

(17176 [1700519] [২০৮০1061017 ) 

স্পিক্ম-জিগাল ক্াহাক্কে লেন (0৩ 10168171706 01 606 [11005159) 

765০0151107) )$8 শিলপ-বিপ্রব কথাটি সবপ্রথম ফরাসত সমাজতান্মিক লেখক 

আগন্ট ব্যাঙ্ক ব্যবহার করেন। পরে ইংরাজ এঁতিহা!ঠসক আন্ড টয়েনাব তাহার 
অকসফো বন্তুতামালার় এই নাম ব্যবহার করেন। অন্টাদশ শতকের শেষাদকে 

ইংলণ্ড ও ক্রমে ইওরোপের অন্যানা দেশে শিল্পদুব্যের উৎপাদনে 
যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে শিজ্প-বিপ্লব বলা হয়। শিজ্প-বিপ্রব 
বাঁলতে শিন্রেপে। উৎপাদন ব্যবচ্ছায় বৈপ্লবিক পাঁরবর্তন ব.ঝায়। 

যে ক্ষেত্রে লোকে হাতে কাজ করিয়া শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন কারত, সে ক্ষেত্রে যল্েকস 
দ্বারা উৎপাদন ; কুটির শিজ্ের স্থলে কল-কারখানার মাধ্যমে ব্যাপক শি্প উৎপাদন 
আরম্ভ হইলে তাহাকে সাধারণভাবে 'শিল্প-বিপ্রব বলা হয় ॥ কোন সমাজে উৎপাদনের 

ক্ষেত্রে নিয়লাখত কয়েকটি পাঁরবর্তন দেখা গেলে তবেই শিল্প-বিপ্রব ঘটয়াছে বলা 
যাইবে ; যথা £--(১) কুটির শ্িজ্পের পারবতে” যন্তচালিত পৃ'জিবাদী শিল্পের 
ীবকাশ। অর্থাৎ মূলধন শ্রেণীর মূলধন ছ্বারা কারখানা স্থাপন কারিয়া তাহাতে যন্ের 

বারা মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা। (২) এই উৎপাদিত মাল বাজারে বিক্রয় করিয়া 
মুনাফা লাভের ব্যবস্থা । (৩) কলকারখানার শ্রামকের সাহাযো মাল উৎপাদনের 
বাবস্থা । (৪) উৎপাঁদত মাল বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বাজার গঠন। (৫) নাল 
উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ও শ্রীমকের সরবরাহেয় ব্যবচ্ছা। (৬) মৃলধন সরবরাহের 

শ্জি-বিপ্রবে কি 
পরিবর্তন ঘটে 



শিঞ্পশবিপ্লব ১৬৭ 

জন্য ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অথ্নোতিক সংস্থার উদ্ভব। (৭) সবণোপার উৎপাদনের জন্য 

নৃতন যম্্রপাতির উদ্ভাবন । (৮) যন্ত্র চালাইবার জন্য বাম্পের প্রয়োগ ; মাল 
পরিবহনের জন্য ধন্বের ব্যবহার । এই কয়েকাঁট বাবচ্ছার একত্র সমন্বয় ঘাঁটলে তবেই 
শি্পশবপ্রব ঘাটয়াছে বলা যায়।১ 

গর্ডন ক্লেইগের মতে, “যখন কোন দেশের সমাজে চিরাচারত কৃষি অর্থনীতির 
হলে শিল্পানভ'র অর্থনশীতি গাঁড়য়া উঠে, তখন পেই দেশে 

গন হ্রেইগের মতিমত অথনৈতিক উন্বাত স্বতঃস্ফুঙ ভাবে ঘটে২, মাথা পিছ আয়ও 
বাড়য়া যায় ।» 

শিল্প-বিপ্লব মানব সভ্যতার অগ্রগাতকে প্রভাবিত করিয়াছে । কৃষিকোন্দ্িক, 
অথনীতর স্থলে ইহা শিঃ্পকোন্দ্িক অর্থনধাতর নৃষ্টি কারয়াছে। শিজ্পকে কেন্দ্র 

কাঁরয়। নূতন শহর ও নগর গাড়য়া উাঠয়াছে। বহৃলোক তাহাদের 
গ্রামণ জীবন ত্যাগ করিয়া শহরে বাস কারয়াছে। শহরগুলি 
[শচ্প-বাঁণজ্যকে আশ্রয় কারয়া সমাদ্ধি লাভ কারয়াছে। শিজ্প- 

বিপ্লবের ফলে মৃলধনী শ্রেণী শিল্প উৎপাদনের মালিকানা লাভ কারয়া সম্পদ 
বাড়াইপ্নাছে। অপরদিকে শ্রীমকেরা কম মজ-রীর ফলে দাদু দশাগ্রন্থ হইয়াছে । ইহার 
ফলে সমাজে ধনবণ্টনে বৈষম্য ঘটিয়াছে। একদল লোক ধন? হইতে আরও ধনণ 

হইয়াছে, অপর লোকেরা দাঁরদেের পাঁকে ডু'বয়াছে। এছাড়া কারখানাস্ন তৈয়ার মালের 
অবাধ সরবরাহের ফলে লোকের জীবনঘ।ত্া আরামদায়ক হইয়াছে । এইভাবে শিজ্প-বিপ্রব 

সমাজ ও সভ/তার চরকে পাল্টাইয়া 'দয়াছে ৷ ব্র/াঙ্ক এজন্য মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, 
“---*** * শজপশবপ্রব উনাবংশ শতকের সভ্যতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত কারয়াছে ।” 

শিঞ্প-বিপ্রব সব্প্রথম ইংলণ্ডে আরম্ভ হয়। পরে বেলাজয়াম, ফান্স। জামান 

প্রভাত দেশে শিঃপ-বপ্লব ছড়াইরা পড়ে । ইতাল? ও পূর্ব ইওরোপ এবং রাশয়ায় 

[শল্প-বিপ্লব বহ্ পরে দেখা দেয় । 

ইহভলত্ডে অন্বপ্রথন্ম শ্শিল্প-ল্িলী ছ্যভিলাল্ল কা (6 
080869 01 1116 10801011116 01 11108091119] [৩ 01186101)) 1178 177 [071 819170) £ 

িজ্প“বপ্রবের আগে ইংলন্ডে কুটির শিপ বিনমান ছিল। ক্রমে ইংলণ্ডে কুটির 'শি₹প 
ধ্বংস হইয়া কারখানাভীত্তক যল্মাশজ্প গাঁড়য়া উঠে । কুটির শিপ 

ধ্বংস হইয়া যখন কারখানাকোন্দিক শিচ্প গাড়য়া উঠে উহাকে 
[81৩ ০ বা সূচনাকাল বলা হয়। এীতহাপিক রোস্টো 

(০9০৬ ) শঙ্গের এই অবস্থাকে 7815 ০? নাম দিপনাছেন। ইংলশ্ডের শিজ্পের 
ক্ষেত্রে এই 1510 ০? কবে ঘাটয়াছিল তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। 

সমাজের উপর শিল- 
বিপ্লবের গ্রভাব 

ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্রৰের 

সুচনাকাল 

১২121551119 106809--৮178756908 10001000010 17315600701 70010%9. ০1. 1,716]. 

৯, “ড15610 & ৪0০1667 80009648 10 &08000101708 163 62591610085] ৪65৮1০0 58019 11601 

90000000176 001000168 16861€ 60 & 10606 01 17000961511320। 93020.010080 6০৮61) 109001088 

18591 &080038610--302600 02516. 5,991]. 
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এীতহাসিক নেফ (৩) ১৫৪০--১৬৪০ শ্রীঃ অর্থাৎ ইংলণ্ডে টিউভার গু স্টুয়াট 
বংশের শাসনকালকে ইংলন্ডে শল্প-বিপ্রবের 19৩ ০? বা সূচনাকাল বালয়া মনে 
করেন। তবে আঁধকাংশ এতিহা'সক নেফের ( ৩) আভিমত সমর্থন করেন না। 
রোস্টো, ফিলিস ডখন প্রভৃতি প্রথযাত এীতিহ।সিকেরা ১৭৬০-- ১৭৮০ শ্রীঃকেই ইংলণ্ডে 
শিহপ-বিপ্লবের [9৮৩ ০? বা গাতিশীল হইবার ধুগ বাঁলয়া মনে করেন। 

ইংলণ্ডে শিহপ-বিপ্রব সব্প্রথম কেন দেখা দেয় এতিহাসিকেরা তাহার কারণ 
আলোচনা কাঁরয়াছেন। এক শ্রেণখর এতিহাসিকেরা মনে করেন যে_(১) ইংলণ্ডের 

সহিত স্কটল্যাণ্ডের সংযঃন্তির পর উভয় দেশের ভিতর অন্ুদেশগয় 
শুল্ক লোপ পায়। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়ে ; ইহাতে শিজ্পেরও 
উন্নীতি ঘটে। (২) ইংলণ্ডের পিডারটান সম্প্রদায় ছিল কঠোর 

পারশ্রমী। ক্মওয়েলের পতনের পর এই সম্প্রদায় রাজনীতি হইতে মুখ ফরাইয়া শিল্প 
সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে । পিউ'রটান সম্প্রদায় দু প্রাতিজ্ঞা লইয়া শ্প সংগঠনের 
কাজে লাগয়া যায়। (৩) ইংলত্ডের আভমত সম্প্রদায় ফরাসণ আভঙজ্গাতদের ন্যায় 

বাযবসায়-বািজ্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখত না। এই আঁভজাত শ্রেণী ব্যবসায় ও শিল্পে 
উৎপাদনের কাজে নেতৃত্ব দেয় । এই সকল কারণে ইংলণ্ডে সবপ্রথম শিল্প-বপ্রব ঘটে 
বালয়া মনে করা হয়। 

অর্থনৈতিক এাতহাসিকেরা উপরোস্ত অভমত অগ্রাহ্য কারয়াছেন। তাহাদের 
মতে, ইংলণ্ডের সাঁহত স্কটল্য।'ড সপ্তদশ শতকে যুক্ত হয়। তবে শিজ্প-বিপ্রব সপ্তদশ 
শতকে ঘটা উচিত 'ছল । কিন্তু ১৭৬০ - ৮০ শ্রঃ কেন শিজ্পশবপ্লব ঘটে । দ্বিতীয়তঃ, 
অভিজাতদের প্রভাবে শিল্প-বপ্লব ১৭৬০ প্রীঃএর আগে ঘটতে পারত । কিন্তু 
বাস্তবে তাহা হয় নাই । আসলে শিল্পপবপ্লব ঘাঁটব!র মালাদা কারণ ছিল । 

কেহ কেহ মনে করেন ষে, ইংলন্ডের প্রাকৃতিক ও ভোগোলিক স:যোগ-সুবিধাগংলি 
শিল্প-বিপ্লবের 'বকাশে সহায়ক হয়। ইংলণ্ডের স্যাংসেতে আবহাওয়া বস্শিল্পের 

7 সহায়ক ছিল। ইহার ফলে কাপড়ের সতাগুলি বুনিবার সময় ইহা 
ইংলগ্ের শিল্প বিকাশে র্ টু ৃ রর প্রকৃতিক শক্তির: সহসা ছিণড়ত না। উত্তর ইংলচ্ডের নদী ও জলপ্রপাতগদ্ূলির 
প্রশ্তাব জলশান্তকে ইঞ্জিন চালাইবার কাজে লাগাইতে সবিধা হয়। 

ইংলণ্ডে কয়লা ও লোহার অফুরন্ত সয় থাকায় শিপ গঠনে দারুন 
সাহায্য হয় । ইংলণ্ডের খালগঁল দেশের 'বাভিন্ন নদীকে যুক্ত করয়াছল। এই খালের 
দ্বারা কয়লা, লোহা ও মাল পাঁরবহণের সাহাধ্য হয় । এই কারণগ্যালর জন্য ইংলশ্ডে 
সবপ্রথম শিজ্প-বিপ্রব আরম্ভ হয়। 

হব-সবম ( ০৮১৮৪ ) নামক এীতহাসিক উপরের মতের তীব্র সমালোচনা 
ক'রয়াছেন। যাঁদ কয়লা ও লোহার প্রাচ্য শিজ্প-ব্প্রবের কারণ হয়, তবে সাইলোসিয়ার 
কয়লা ও লোহা থাকতেও কেন জামণনশতে শিল্পের বিকাশ হয় নাই? যাঁদ জঙলশান্তর 
সাহাধ্য শিজ্পাবকাশে কাষকরণ হয় তবে স্কটল্যাণ্ডে ও হল্যাণ্ডে কেন তাহা কার্ধকর 
হয়নাই? ইংলণ্ডে এই সকল প্রাকৃতিক সুযোগ থাকিলেও কেন আগে শিল্পের 

প্রাচীনপন্থীঘের 
আঠমত 



শিজপ-বিপ্লব ১৪৯ 

বিকাশ ঘটে নাই ? হবসবম মনে করেন যে, প্রাকীতক সযোগ-স্যাবধার ফলে ইংলগ্ডে 
শিল্পের বিকাশ ঘটে, ১৭৬০-এর এই ব্যাখ্যা ইহা বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা নহে। 

অর্থনোতক এতিহাসিকেরা ইংলশ্ডে শিল্প-বিপ্ল"বর জন্য কয়েকাট বিশেষ বিষয়ের 
উপর গুরুত্ব দেন। (১) 1শল্পপ স্থাপন কারতে হইলে মূলধনের প্রয়োজন হয়। যাঁদ 
মুলধনের যোগান না থাকে তবে শিল্প গাঁঠত হইতে পারে না। ইংলন্ডের বাঁণকেরা 
ইওরোপে পশম 'বিকুয় কাঁরয়া এবং উপাঁনবেশ হইতে মাল আনিয়া ইওরোপের বাজারে 
অর্থনৈতিক বিক্ুয দ্বারা প্রভূত অঞ্চলাভ করে । এই উদ্বন্ত অর্থ ব্যাক প্রভাততে 
এাতহাদিকদ্বের লগ্রশ করা হয়। ইংলশ্ডের ব্যাঙকগাল নূতন শি₹প গঠনের জন্য 

আতমত £ ইংলেণ্ডে কম লুকে মূলধনের যোগান দেয় । ল'্ডনের ব্যা্কগ্ল এই 
রাগ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখায় । মূলধনের সরবরাহের ফলে 1শল্পের 
উদ্ভব ও প্রসার ঘটে । 

(২) অন্টাদশ শতকে ইংলন্ডের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় । লোকসংখার সাহত 
সমতা রাখিয়া ইংলণ্ডের মাথাপিছহ খাদ্য উৎপাদনও বাঁড়তে থাকে । কাজ পণ্যের 

উৎপাদন বৃদ্ধি ইংলণ্ডে স্বচ্ছলতা সাঁন্ট করে। ১৭৪১-৫১ খ্রীঃ 
ইংলণ্ডে ৩২% লোকসংখাা বাড়ে । ১৭৩০-৭০ শ্রণঃ লোকনংখ্যা 

৭% বাড়ে । এ সঙ্গে খাদা ও কৃষিজ দ্রবোর ১০% উৎপাদন বাড়ে ।৯ কাঁষর এই অভূতপূর্ব 
উত্ধীত ইংলন্ডে ম্বয়ংনভ'র কৃষকশ্রেণী গঠনে সহায়তা করে। ইহারা শজ্পের জন্য 
কাঁচামাল, শ্রামকের জন্য স্স্তা দরে খাদা যোগান দেয় । স্বচ্ছল কৃষকেরা হাতে পয়সা 
থাকায় শিশুপদ্রবয 'কনিতে সক্ষম হর । ফলে দেশের ভিতরে ভাল বাজার সষ্টি হর । বাঁদ 
কীষর ক্ষেত্রে এই বিপ্লব ন। ঘাটত তবে শিল্প-াবপ্রবের 1ভান্ত গাঠত হইতে পারত না। 

(৩) অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ইংলন্ডের ও পানবোশক বাণিজোর অসাধারণ 
শগ্রগাতি দেখা যায় । নৌভগেশন আইন প্রভীত আইন ছারা ইংলন্ড ও শানবেশের 

বাঁণিজো একচেটিয়া বতৃত্ব স্থাপন করে । ইংলন্ডের উৎপাদিত 
মালগযীল উপাঁনবেশের হাঙ্জারে বিরুষের লৃষোগ ইংলশ্ড পরা 

ব্যবহার করে? ইহার ফলে ইংলণ্ড বিরাট বাঞ্জার ও মুনাফা পয়। ইহা শিজ্প 
উৎপাদনে বিশেষ সাহাধা করে । 

(9) ইংলণ্ডে লোকসংখ্যা বাড়িলে গ্রামে কাঙ্জের অভাব হয়॥ বাড়াত লোক 
কাজের সন্ধানে গ্রাম হইতে শহরে আসে । ইহারা কল-কারখানায় শ্রামক হিসাবে যোগ 
দেয়। কারখানায় এইভাবে সস্তাদরে শ্রামক সরবরাহের ফলে শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে। 

সবশেষে, অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে কয়েকাট নূতন আবিচ্কার ঘাঁটলে শিচ্প-বিপ্রব 
আরম্ভ হয়। ১৭৬৭ প্রীঃ হারগ্রসভস সৃতা বুনিবার যন্ম স্পিনিং জেনি আবিক্কায় 

করেন। ইহাতে হাতের পারবতে ষন্তে সুতা তৈয়ারীর ব্যবন্থা 
সতের আবিষ্কার হয়। ১৭৩৯ শ্রঃ আকরাইট “51205178216” ওয়াটার ফ্রেম 
নামে এক প্রকার জলশন্তি চালিত বয়ন যম্ঘ আবিজ্কার করেন । জেমস ওয়াট ম্টীম ইঞ্জিন 

শশী শেপ শশা পান 

কৃষি-বিপ্রবের প্রভাব 
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১৭৪ ইগুরোপের ইতিহাসের রুপরেখা 

আবিৎ্কার করিলে বাষ্প চালিত ইঞ্জিন দ্বারা বন্ধ চালাইবার ব্যবস্থা হয়। বাম্পের 
ব্যবহারের ফলে ইচ্ছামত ইঞ্জিন চালান সম্ভব হয়। ডেভি সেফটি ল্যাম্প বা নিরাপদ 
বাতি দ্বারা খাঁনতে নিরাপদে আলো জবালাবার ব্যবস্থা করিলে কয়লা উৎপাদন বাড়ে । 

বেসামার প্রথায় লোহা গালাই কারয়া উৎকৃষ্ট লোহার ও ইস্পাতের উৎপাদন 
আরদ্ড হয়। জর্জ ম্টিফেনসন রেল হীঞ্জম আবিষ্কার করিলে রেলে মাল চলাচল 
আরম্ভ হয় । 

ইহভনগ্ডে শিশরু-িপ্রলেল্প অগ্রগতি (75 2১7০0£7658 01 1706 

11058817191] [২০৬০1081107 118 [র76]8710) 8 আগেই বলা হইয়াছে যে, ১৭৩০ প্রণঃ 

নাগাদ ইংজশ্ডে শিজপশবপ্পবের 780০ ০ বা গাতশখলতা আরম্ভ হয়। জনসংখ্যা 
বৃদ্ধ, কাষ উৎপাদন বৃদ্ধি, মুলধন প্রভাতর সমব্বয়বশতঃ ইংলশ্ডে শিজ্লশবপ্রবের ক্ষেত্র 
(1002 500০0816 ) তৈয়ারী হইয়াছল । বয়ন শিজ্পে ইংলণ্ডের লোক দক্ষ ছিল । 

সুতরাং বস্ত্র £শল্পের ক্ষেত্রেই প্রথমে নতুন যন্মের উদ্ভাবন আরম্ভ হয়। 
অন্টাদশ্ এতকে ইংলণ্ডে সুতা তৈয়ার করিবার লোকের অভাব দেখা দেয় । আগে 

নারীরাই অবসর সময়ে সুতা কাঁটিত। এই সুতায় বস্ত্র বোনা হইত। কিম্ভু পাঁরবারে 
লোকসংখ্যা বাড়ায় নারঈদের গৃহকমের চাপ বাড়ে। ফলে সৃতা 
কাটিবার অবসন্ন কাঁময়া যায় । সুতার অভাবে বস্ত্র শিজ্পে মন্দা 

দেখা দেয় । ১৭৬৭ শ্রী জেমস ছারগ্রণভস স্পানং জেনি নামে একটি যন্ত্র আঁবংকার 
করিলে এই অসহীবধা দূর হয়॥। এই যন্তে অজপ সময়ে বেশী পরিমাণ সুতা কাটিবার 
ব্যবস্থা ছিল। ১৭৬৯ শ্রগঃ রিচার্ড আকর্পাইট ওয়াটারফ্লেম নামক যন্ আবিচ্কার 
করেন। (স্পিনিং জোনকে জলশান্বর দ্বারা চালাইয়া আর্করাইট দোহক শ্রমের পরিবতে 

যন্ত্াট জলশান্তর দ্বারা চালাইবার ব্যবস্থা করেন । ইহার পর এডমাণ্ড কার্টরাইট মিউল 
(71016) নামে এক যন্ত্র আাবচ্কার করেন। ইহাতে এক সঙ্গে সুতা কাটা ও কাপড় 

বোনা যাইত এবং ইহা জলশাক্তর দ্বারা চালিত হইত । এইভাবে দৈহিক শ্রমের পারবর্তে 
যন্দের ব্যবহার লায়ম্ভ হয় । 

জলশান্ত বা বার়ুশন্ত চালিত যন্তের নানা অসুবিধা ছিপ । কারণ সকল স্থানে 
জল বা বার়ুশান্ত সহ্গলভা ছিল না। জল বা বার প্রন্কাতর খেয়ালের উপর 

নিভ'রশগল ছিল। ফলে সব সময় জল বাবারুর সাহায্য পাওয়া 
যাইত না। এই স্ময় জেমস ওয়ার্ট নামক এক ব্যান্ত একাঁট পন্টন 

চালিত বাম্প'য় ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। এই হীঁঞজন এমন শান্তশাল? 

[ছল যে, ইহার সাহা যো ভারী ভারণ যন্ত্র চালান যাইত । ওয়াটের বাম্পীয় ইঞ্জিন প্রকৃত 
পক্ষে জের ক্ষেত্রে বিপ্রব সৃষ্টি করে। ডেভিড টমসনের মতে, “শিতপ-বিপ্লবের 
ভীত্তই ছিল বাচ্পের দ্বারা যণ্লের চালনা ।”১ বাঘপীয় হীঞ্জন আবচকারের ফলে তাহা 

সম্ভব হয় । বোটার" প্রায় এই মোশন গাঠত হইলে খুবই কাষ'করণ হয়। খানর 

বয়ন যন্ত্রের আবিফার 

বাস্পের আবিষ্কার ও 

বাম্পীয় ইঞ্জিন 

১, 059 08818 ০0 11065860191 8950106108. আঞ৪ 809 80011059600 0 5668100 00৬62 6০ 

108801011067,--10851000020500, 29, 95, 



শিপ-বিপ্রব ১৭১. 

ভিতর হইতে কয়লা তোলা, ভারণ যন্্র চালনা প্রভৃতি কাজে এই ইঞ্জিন বাবহত হয় ।' 
দেশের যে কোন ম্থানে এই ইঞ্জিন বসাইয়া কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয়। 

এদকে শিল্পের জন্য লোহা ও কয়লার প্রচুর দরকার পড়ে । ইংলন্ডে খনজ লোহা 

প্রচুর ছিল। কিন্তু তাহার মান ছিল নীচু । ফলে সুইডেন হইতে ইংলণ্ড বহু বংসর 
ভাল লোহা আমদানী কারিত। ইতিমধো লোহা গ্রালাইবার এক 
উন্নত প্রণালী যথা বেসামার প্রথা (3655810৩1 [0:90539 ) 

আবিচ্কৃত হইলে ইংলশ্ডের খনিজ লোহা গালাই কাঁরয়া উৎকৃষ্ট 
লোহা তৈয়ারী হয় । এই উন্নত লোহার ভ্বারা চুল্প”, রেলের পাত, হীঞ্জন, ষন্র প্রভীতি 
তৈয়ার? করা সম্ভব হয় । শোঁফল্ড, বামি“হাম, ল্যাগকাশায়ার প্রভীতি অগ্ুলে বড় বড় 
লোহার কারখানা গাঁড়য়া উঠে । 

আগে কাঠ কয়লা দ্বারা লোহা গালান হইত। কাঠ-কয়লার সরবরাহ বেশ না 
থাকায় লোহার পিশ্ড বা খণ্ড বেশী উৎপাদন করা বাইত না। লোহার অভাবে সব 

কাজে বাধা পড়ত? ইতিমধ্যে খানজ কয়লার সাহায্যে লোহা 

গালাইবার পদ্ধাত আঁবজ্কৃত হইলে এবং খাঁনজ কয়লার দ্বারা 

হীঞ্জনে বান্প তৈয়ারীর বাবস্থা হইলে শিপ উৎপাদনের ক্ষেন্্ে 
অভূতপূর্ব পাঁরবর্তন ঘটে। কারখানার ইঞ্জিনের জবালানী 'হসাবে কয়লা বাবহৃত 
হয়। যন্রের ছারা মাঁটর নীচ হইতে কয়লা উপরে টাানয়া, রেলের ছ্বারা পারব্হনের 

ব্যবস্থা করা হয়। ডেভির “নিরাপদ বাতি” (52060 1,810) আবজ্কৃত 
হইলে খাঁন মজংক্েরা নিরাপদে এই বাতির সাহাযো খানর ভিতর কাজ কারবায় 
সুযোগ পায়। 

শিল্পের পর পারবহন বাবঙ্থার ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হয়। টেলফোড ও 
ম্যাকাড্যাম পিচের দ্বারা রাস্তা তৈয়ারখর প্রথা আবি্কার করিলে পিচের তৈয়ার সড়ক 

নিমশাণ আরম্ভ হয় । এই রাস্তাগহলিতে শত, বর্ষা সকল সময় 
গাড়পী চলিত । ১৮১৩ খ্রীঃ উইলিয়াম হেডলী পাফং বিল 
(81006 73111 ) নামে একটি গাড়ীর ইঞজিন.নমণণ করেন । 

১৮১৪ প্রঃ জজ 'স্টফেনসন একটি কার্ধকরা ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। ইহা লোহার 
পাতের উপর ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ছুটিতে পারিত। ইহার ফলে রেলপথের নির্মাণ, 
আরম্ভ হয়। রেলপথের আবিন্কার শিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটার । প্রথমতঃ, দেশের 

1বাভন্ন অগুল হইতে কাঁচামাল যোগাড় করা সম্ভব হয়। কারখানায় তৈয়ারণ 

মাল বিক্রয়ের জন্য রেলযোগে পাঠান সম্ভব হয়। ১৮৭০ প্রাঃ ফুলটন বাম্প 
চালিত নৌকা আবিত্কার করেন। ইহা ঘণ্টায় ৪ মাইল বেগে চালিত । ক্রমে বাম্পণয় 
পোত নির্মঘত হয়॥। বাম্প চালিত জাহাজ আবিদ্কারের ফলে এক মহাদেশ, 

হইতে অন্য মহাদেশে পণা চলাচল দ্রুত ও নিরাপদ হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, 
বৃদ্ধি পার। 

শিজ্প-বিপ্রবের অন্যতম মোঁলিক উপাদান ছিল মূলধনের বা প'ুজির সরবরাহ ॥ 

বৈজ্ঞানিক প্রথায় 

লোহার উৎপাথন 

খনিজ করলার 

উৎপাদন ও ব)বহার 

পরিবহন ব্যবস্থার 
উন্নতি 



১৭২ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেখা 

হোপ, লাফিট, রথচাইল্ড, 'পয়ের ব্রাদার্স” ব্যা্ক অফ ইংল*ভ প্রভৃতি ব্যাঙ্ক কোম্পানশ- 
গুলি শিল্পে মুলধনের যোগান দেয় । ম্যাথ বোল্টন নামক 
ধনকুবের ওয়াটের বাম্পীয় হীঞ্জন তৈয়ারীর জন্য সোহোর (5০০) 

কারখানা স্থাপন করেন। এই সকল মৃলধনী শ্রেণীর আনুকুল্যে ব্যাপক আকারে 
কারখানা হ্থাপন করা সম্ভব হয়। রেলপথগহীলও ইহাদের আনুকুল্যে 'নার্মত হয়। 
এইভাবে শিল্প-বিপ্রব ঘটে । 
জানে শ্শিক্র-নিপ্রীল 2 হৎলশু অপেক্ষা ক্রাস্লেন্স 

পিছাহস্স থাক্কিলাক্র লাল (10955601981 706৮0186018 110 [7181706 8 

ডাঃ 77:821769 8181160 1866 €1)217 17011512700 10 6176 7806 101" 11101831118. 

11981107 ?)£ মপ্তদশ শতকে ফরাসণ মন্মী কলবেয়ার (0০919০1) ফ্রান্সে কাঁষ- 

বিপ্রব ও শিপ প্রসারের চেম্টা করেন । কিন্তু কলবেয়ারের এই চেস্টা সফল হয় নাই। 
কারণ সামন্ততান্লিক সমাজ ও স্বৈর শাসনে কাঁষ ও শিল্পের বিকাশ 
সম্ভব হয় নাই। অন্টাদশ শতকে ফান্সের বুরবো রাজারা ফ্রান্সে 
[শিল্প গঠনের কিছ চেষ্টা করেন। ষোড়শ ল-ইয়ের মন্তী ক্যালোন 

জ্রান্সে শিল্প গঠনের জন্য 'বিঃশষ যত নেন। তান শিশ্পপাতিদের সহায়তা দেন। 

ক্যালোনের শ্রচেষ্টায় ফ্রান্সের বিখ্যাত লোহা ঢালাইয়ের কারখানা (0£60090 

600019 ) ক্লশোর ফাউীদ্র স্থাপিত হয়। ফরাসী শিল্পপতিরা ওয়াটের বাচ্পাীয় 

'ইঞ্জনের মডেল ইন দনর্মাণ করান । ইংলণ্ড হইতে মলনে, হোগ্কার, উইলাকিনসন 
গ্রভৃতি বিখ্যাত যল্ত্রীবদ,দের আনাইয়া ফ্রান্সে যল্শিজ্প গঠনের চেত্টা করা হয়। কিন্তু 

ইহার ফলে ফ্রান্সে ব্যাপক অর্থে শিল্প [বস্তার হয় নাই। নেপোলিয়নের আমলে 
কান্টনেন্টাল লিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ আরম্ভ হইলে 'কছযীদনের জন্য ইওরোপের 
বাজার ফ্রান্সের একগোটয়া আঁধকারে আসে । তথাপি এই সুযোগ লইয়া ফ্রান্স তাহার 
1শজ্প "বস্তার করিতে পারে নাই । ফ্রান্সে ১/৪৮ খ্রীঃ আগে প্রকৃতপক্ষে শিলপশবপ্রব 
হয় নাই । ১৮৫০ প্রঃ নাগাদ তিতণয় নেপোলিয়নের শাসনকালে ফরাসী শিজেশ 181০ 
9?িবা উত্ডয়ন আরম্ভ হয় ॥১ 

ফ্রান্সে দেরীতে শিজ্পশীবপ্রব ঘাটিবার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায় যে, (১) ইংলন্ডের 
ন্যায় শিল্প গঠনের পরিবেশ ফান্সে হিল না ।১ খাদ্য উৎপাদন বাঁদ্ধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, 

মুলধন সংস্থান, বৈজ্ঞাঁনক আ'বিহকার প্রভীত বিষয় যাহার উপর 
রা 8 নভ্প কারয়া শিল্প বিপ্লব ঘটে, সেই উপাদানগযাল অন্টাদশ শতকে 
প্রভাৰ ফ্রান্সে ছিল না। ফ্ান্সের আঁভঙ্গাতরা ছিল রক্ষণশীল, কাঁয়ক 

পারশ্রম-বিমুখ । তাহারা শিজ্প-বাণিজ্যের কাজকে ঘৃণা কারত । 

সামন্ত প্রথার দরুণ লোকে জমিদারীর আঁধফারকেই সম্মানজনক মনে কাঁরত। 
€২) ফ্রান্সের বুর্জোয়া ও ধনী ব্যবসায়শদের সামাজিক মর্ধাদা ছল না। বুর্জোকারা 

১,019066 ভ০0190---11000980151 865০0106100, 10 মা 81006, 

প, 1083, 

বাঙ্ক ব্বস্থ।র প্রনার 

শিল্পে ফ্রাঙ্গের 
আঅনগ্রপরতা 



শিজ্প-বিপ্রব ১৭৩ 

কৃষক-্রামক প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণণর বা 110114 7550816"এর সমতুল্য ছিল । এজন্য ফ্রান্সের 
সামাজিক পারবেশ শিল্প গঠনের অনুকূল ছিল না। (৩) ফ্রান্সের অন্তশৃল্ক 
ব্যবস্থা এবং শিল্পের উপর সরকারী নিয়ন্মণ শিজ্পের বিস্তারের পথে বাধা হইয়া 

দাঁড়ায়। মোট কথা ফ্রান্সের মধ্যয-গীয় বাবস্থা শিপ বিস্তারের পক্ষে বাধা 
হইয়া দাঁড়ায় । 

(৪) ফরাসী বিপ্লবের সময় যুদ্ধ-বিগ্রহের দরু৭ শিল্প উপেক্ষিত থাকে । ফরাসী 
বিপ্লবের পর ফ্রান্সের উপানবেশগ:ল হাজ্ছাড়া হইবার ফলে কাঁচামালের সরবরাহ ও 

ক উৎপাদিত মালের বাজার না থাকায় ফ্রান্সে শিল্প বিস্তারে বাধা 
ফরাদী বিদরবের ফল ৭ 5 শিল্প উৎপানে মন্দা: পড়ে ।৯ (৫) ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে ফ্রান্সের জাহাজগুল 'রাটশ 
মূলধনের অভাব নৌবহর দ্বারা ধবংস হইলে মাল পাঁরবহনে বাধা দেখা দেয়। ইহার 

ফলে ক্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্য মন্দা দেখা দেয় । (৬) কশ্টিনেশ্টাল 
[সিস্টেম বা মহাদেশণীয় প্রথা চলিবার সময় জার্মান ও ইতালার বাজার ফ্রান্সের হাতে 
ছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর এই বাজার ফ্রান্সের হাতছাড়া হইলে শিজ্পে মন্দ! 
দেখা দেয়। (৭) তাছাড়া ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সে যন্ত্রপাতির আবিশ্কার হয় নাই। 

(৮) সবেোপাধি ফান্সে মূলধনের সরবরাহে ঘাটতি ছিল। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন 
ফ্রান্সে শিপ ব্যাঙ্ক চ্ছাপন করিয়া পেরিয়ার কোম্পান? প্রভৃতির সাহায্যে মূলধন 
মর্বরাহের ব্যবস্থা করিলে তবেই ক্রাঙ্সে শিজ্প-বিপ্রব সম্ভব হয় । ফরাপী বুর্জোয়া বা 
শিজ্পপাতিশ্রেণ লুই ফিলিপ ও তৃতীয় নেপোিয়নের আমলে নানা সুযোগ-সবীবধা 
পায় ॥ ইহাদের ব্যাক হইতে দশঘ মেয়াদে কম সুদে শিজ্প ধণ দেওয়া হয়। সংরক্ষণ 
নণাঁত ছারা বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর শুল্ক চাপাইয়া স্বদেশশ শিল্পকে রক্ষার 
চেষ্টা করা হয়। ১৮৩০ প্রনঃ পর ফ্রান্সে রেলপথের প্রপার ঘটিলে ও রাজনৈতিক চ্মিতি 
আসলে তবেই শিলেপ 1815 ০ বা গাতিশীলতা দেখা দেয় । ১৮৫০ প্রঃ তৃতানন 
নেপোলিয়নের শাসনকালে ফ্রান্সে শিজ্প-ীবপ্লবের স্বর্ণযুগ” আরম্ভ হয় ॥২ 

জার্মানীতে শস্পিল-জিঞলল (10058608] 26%০]6101 7 

901107815 ) £ জার্মানীতে কয়লা ও লোহা ছিল প্রচুর। কিন্তু জার্মানীতে শিজ্প- 
বিপ্লব ঘাঁটতে দেরী হুইবার প্রধান কারণ ছিল জার্মান্গর রাজনোতিক অনৈক্য । ৩৯, 
দেশে বিভন্ত জাম্মানগতে কোন শিপ গঠন করা ছিল দুস্কর কাজ। কারণ প্রাত ঘাজ্যর 
1ভতর মাল চলাচলের সময় আলাদা শুল্ক ধা হইত। তাছাড়া শিল্প সংরক্ষণ, 

কেন্দ্রীয় মূদ্রা, রেলপথ ছিল না। | 

1বসমাকের নেতৃত্বে জার্মানী এক্যবদ্ধ হইলে জার্মানীতে প্রকৃতভাবে শিল্প বিপ্লবের 

উদ্চয়ন আরম্ভ হয় ॥ রেলপথ জার্মানীর সকল অগুলে বিস্তৃত হয়। 'বিসমাক কেন্দ্রীয় 
মৃদ্রা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবন্থা, রেলপথ ও আমদানী ও রপ্তানি নশীতর দ্বারা শিল্প 
[বকাশের পথ প্রন্তুত করেন। তিন সংরক্ষণ নখাতর দ্বারা জামানগর শিল্পকে বিদেশন 
স্পস্ট 

১, ঢ10908--70001002010 17190:5, ১. 90, 

২0080, 



“৪৭8 ইওরোপের হাতহাসের রূপরেখা 

মালের সাহত প্রাতযোগিতা হইতে রক্ষা করেন । তিনি ব্যাক ব্যবন্থার প্রসার ঘটাইয়া 
[শিজ্পের মূলধন যোগ্রাইবারও চেষ্টা করেন । বিসমাকের চেষ্টায় এবং পরে কাইজারের 
চেষ্টায় জামান? দ্রুত শিল্পে উন্নাত লাভ করে এবং ইওয়োপের অন্যতম শান্তশাল? দেশে 

পারণত হয়। 
ল্ান্পিস্্রাম্ শ্শিরি-নিঞিল (2106 10058170911296107 171 নি58516 ) £ 

পশ্চিম ইওরোপের শিল্পশবপ্লবের অনেক পরে রাঁশনায় শিুপ-বিপ্রব ঘটে । জারের 

'লাসনকালে রাশিয়া একাট কাষ-প্রধান দেশ ছিল । এই যুগে কাঁষ ও কৃষকের অবন্থা 
খুবই অনুন্নত ছিল। কোন কোন মার্স'বাদ লেখক মনে করেন 

টা টি ষে,জার যৃগে রাশয়ায় শিল্প সংগঠন হয় নাই। বলশোভক 
ানেরকনে বিপ্লবের পর রুশ সরকার পণবাঁষ'কী পাঁরকলপনা আরম্ভ কারলে 
অভিমত তবেই রাশিয়ায় প্রকৃত শিল্পায়ন আরম্ভ হয়। গ্রেগরণ গ্রসম্যান 

( 0165019 03109591021) ), গারশেনক্রন ( 0515010610100 ) 

প্রভৃতি অথনোতক এতিহাসকেরা উপরোস্ত মতের বিরোধতা কারয়াছেন। ইহাদের 
মতে, জার শাসনের শেষ দিকে রাশিয়ায় 1শজ্পের ভান্ত গাঁড়য়া উঠে ।১ যাঁদ রাশিয়াতে 

জারতন্তের যুগে শিল্প-বিপ্রব না ঘাঁটিত, তবে কিভাবে বিপ্রবণ শ্রামকশ্রেণ পোদ্রোগ্রাড 
শহরে লোৌননের নেতৃত্বে বলশোভিক পতাকার তলায় সমবেত হয়? তথ্য ও প্রমাণ হইতে 
ইহা জানা যায় যে, জার সরকার বহ-াদন ধারয়া রুশ দেশে শিজ্প বিস্তারের চেষ্টা 
চালাইতেছিল। 

ইংলণ্ডের সাঁহত রাঁশয়ার শিল্প বিকাশের 1কছ? পার্থক্য দেখা যায়। যেক্ষেত্রে 
ইংলণ্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিজ্পের ?বকাশ ঘটে ; সেক্ষেত্রে রাশিয়ায় রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টায় 

শিল্পের প্রনার ঘটে । গারশেনক্রন ইহাকে বিকল্প প্রাক্রয়া বা 
সি 91050100010 19০555 বালয়াছেন । অম্চাদশ শতকের একেবারে 

আমলে শি-বিধ্রবের শেষ দিকে জার শাসনের যুগে রাশিয়ায় ব্যাপক শিল্প হ্থাপনের 
সুচন। কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৬১ খ্রীঃ জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সার 

বা ভুমদাস প্রথার উচ্ছেদের আইন করেন । ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের 

ছারা রাশয়ার সমাজ ব্যবস্থায় আধ্যানকীকরণ করা হয়। ভুমদাসপ্রথা মুন্ত হইয়া 

বহ্ কৃষক শংপ শ্রামকের কাজে লাগিরা পড়ে। এই সময় হইতে রাশিয়ায় রেলপথ 

িনমাণ আরম্ভ হয় । মদ্কো হইতে সেন্ট 'পিটারসবাগ পযন্ত রাঁশয়ায় প্রথম রেলপথ 

স্থাঁপত হয় । ১৮৬০ গ্রীঃ রাঁশয়ার রেলপথ ?ছল মানত ১৬ হাজার কিলোমিটার লম্বা । 

১৭০ প্রীঃ তাহা ১০৭ হাজার িলোমটারে দাঁড়ায় । রেলপথের মাধ্যমে আধুনিক 

বৈজ্ঞাঁনক প্রান্ত ও শিপ দুব্য রুশ দেশের 1ভতর ছড়াইয়া পড়ে। গ্রেগরাী গ্রসম্যানের 
মতে, ১৮৬১ শ্রীঃ উনবিংশ শতকের হীতহাসে একটি ধূগ্গ সম্িক্ষণের সূচনা করে ।২ 

১, 091:9207 07208820910. 
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িজ্পবপ্লব ১৭৫ 

১৮০০-১০ ধ্রীঃ নাগাদ রাশিয়ায় শিচ্পের প্রধান [বিস্তৃতি ঘটে ।১ ১৮৮০-৯০ প্রীঃ-কেই 
রাশিয়ায় শিজ্প বগ্তারের 15816 ০? বা গাঁতশশলতার যুগ বলা সঙ্গত। 

রাশিয়ায় কেন এত দেরীতে শিজ্পশাবপ্লব আরম্ভ হয় তাহার কারণ হিসাবে জার 

সরকারের রক্ষণশখল নশাত, সামম্ততা্ত্রক সমাজ-ব্যবন্থা, সাফ" প্রথা প্রভাতর উল্লেধ করা 
যায় । দ্বিতীয়তঃ, ভারী শিপ গঠনে এই যুগে জার সরকার উপেক্ষা 

ক দেখার। ওারণ শিঙ্প যথা, লোহা, কয়লা প্রভাত মূল 1শজ্পের 
কারণ : ভারী শিল্পের বিকাশ ছাড়া শল্প-বিপ্লব সম্ভব হয়না । জার সরকার গোড়ার 
অভাব £মুলধনের কে এই কথা না বাঝয়া ভোগ্যপণোর যথা, ?চান, কাপড় প্রভাতি 
টানি [শিপ গঠনে আগ্রহ দেখায় । তৃতীয়ত, [শিপ বিস্তারের জন্য যে 

| শাভ্যন্তরীণ সংগঠন দরকার তাহা জারতন্দের যূগে বিদ্যমান ছল 
না। রুশ দেশে নরক্ষরতার হার ছিল বেশী। শতকরা ৮০ ভাগ লোক কাষকেই 

জশীবকার প্রধান উপায় মনে কারত। ল্লোকের হাতে সরকারী ও সামশ্তকর মিটাইয়া 
এমন কিছ উদ্বপ্ত থাকত না, যাহা দ্বারা তাহারা শিজ্প-দ্ুবা কয় কারতে পারে। ইহার 
ফলে রাশিয়ায় 'শজ্পদুবযর বাজার তেমন ছল না। চতুর্থতঃ, দক্ষ মজুর বালিতে 
যাহা বুঝায় রাশিয়ায় তাহাপ্ন অভাব 'ছিল। ভুমিদাসদের শিল্পে মজুর 1হসাবে 
খাটাইবার চেষ্টা করিয়া দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে দক্ষতা ও উদ্যমের অভাব ছিল। 
একমান ভুমদাস প্রথা উচ্ছেদের পর রাশিয়ায় শিজ্পজীবি দক্ষ শ্রামকের উদ্ভব হয়। 
পণ্মতঃ, রাশিয়ার পরিবহন ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় । ঘোড়ার গাড়ীতে বা মাথায় মাল 

বাহন শিস গঠন করা সম্ভব ছিল না। দেশে সবর্দা ভুমিদাস বিদ্রোহ, য;দ্ধ-বিগ্রহু 
চলিত। ফলে সরকার আইন-শুঞ্খলার সমদ্যা ও বৈদেশিক যুদ্ধ লইয়া ব্যাপ্ত 

থাকিত। শিল্প প্রসারের দ্বারা বৈষায়ক উন্নতির দিকে লক্ষ্য দিত না। যম্ঠতঃ, 

রাশিয়ার অন্তঃশুজ্ক ব্যবস্থাও 1শ্জপ প্রসারে বাধা হইয়া দাঁড়ায় । 
যাহা হউক ১৮৬০ ঘ্রীঃ পর রাশিয়ার উপরোন্ত অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটে । ১৮৬০ প্রঃ 

পর জার সরকার শিল্প প্রসারের জন) আন্তারক প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। ১৮৬১ শ্রীঃ 
হি ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের ফলে জমিতে উৎপাদন বৃন্ধি পায়। 

রাশিয়ার কবির. ইহার পর গ্টোলাঁপন সংস্কার দ্বারা কুলাক বা জোতদার শ্রেণী 
ক্ষেতে অগ্রগতি জামর মালিক হইয়া জামতে উৎপাদন আরও বাড়ায়। গ্রেগরণ 

গ্রসম্যানের মতে, কার উন্নাতর ফলে দেশে কাঁচামাল, সম্পদ ও 
মূলধন জমা হয়? এইভাবে শিজ্প-বিপ্রবের সামাজিক ভীত গঠিত হয়। 

কাঁষপ সাহত পাল্লা দিয়া, এই সময় রাশিয়ায় জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে। উদ্ধৃত্ত 
জনসংখ্যা গ্রামাণ্চল ছাড়িয়া নগরমুখী হয়। এই জনসংখ্যার 
একাংশ শিক্গগ শ্রামকে পারণত হয় । 

অধ্যাপক গারশেনক্রনের (061901)60 1100) মতে, এই সময়ে জার সরকারও শিন্প 

প্রসার নীতি গ্রহণ করে। ইংল্ড ও ফ্রান্সে ব্যান্তগত প্রচেষ্টায় শিজ্পের বিকাশ ঘটে। 

১1010, 

জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
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কিজ্তু রাশিয়ার ক্ষেত্রে সরকার শিল্প প্রসারে প্রধান ভূমকা নেয়। রুশ ঘল্খ কাউপ্ট 
নার উইটি (41005) এই [বষয়ে উল্লেখ্য ভূমিকা নেন। সরকার 
শিল্প গঠন £ভারী . শিলপগালকে ঝণ দান করিয়া অথবা টবদৌশক ধণ যোগাড় করিয়। 
শিল : উইটির শিল্পা শিল্প মৃলধন সরবরাহ করে। ফ্রান্সের ব্যাঙ্কগলে রাশিয়ার 
নীপি রেলপথ লিমণাণেঃ জামণন মুলধন অন্যান্য শিজ্প নিমণণে নিষুদ্ত 

হয়। তাছাড়া এই সময় সরকার ভারী 'শ্জপগ্ল যথা, লোহা, 
কয়লা, ইস্পাত, রেলপথ প্রভীতি গঠনে বিশেষ নজর দেয় । এইভাবে ১৮৮০-৯০ প্রঃ 
নাগাদ রাশিয়ায় পুরাদমে শিহ্প সংগঠন আরম্ভ হইয়া যায়। এই অন্তাভশত্তর 
(10685000055) উপর নিভ'র কারয়া বলশোঁভক যুগে রাশিয়ায় 'শিজ্পের দ্রুত 
প্রনার ঘটতে পারে। 

শ্পিক্স-জিঞ্রীলেন্পধ ফভনাফভন (1106 76558016501 68৩ [7705511181 
76ড0101107))£ টিল্প-বিপ্রব হইল আধুনক বুগের অনাতম প্রধান ঘটনা । 

ফরাস দার্শানক বার্গস'র (95££১০0 ) মতে, ইহা মানাবিক 
ও হট + সম্পরকে গনণরভাবে প্রভাবত কারয়াছে। (১) শিক্প-বিপ্লবের 
দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে ফলে পুরাতন কৃাঁষানভ'র, কুটীর-শজপমহখী সমাজ-ব্যবস্থার 
বস্ত্র বাবহার পাঁরধতে নগর-কেন্দিক, যন্ত-নিভ'র সভ্যতা সৃষ্ট হয়। মানুষ 

যন্তের সাহায্যে জীবনধান্রার উপকরণগহীলকে প্রচুরভাবে উৎপাদন 
কারয়। জীবনষান্তাকে আরামপ্রদ করে। পাঁরধেয় হইতে যাতায়াত সবর্ষেত্রে মানুষের 
আরাম ও বিলাসের অজন্তর উপকরণ যন্মের সাহাযে নিত হয়। লোকে অথ হারা 

সেই সকল সামগ্র কিনিয়া আরামে দিন কাটাইতে পারে । (২) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
ফলে মানূৰ প্রকৃতিকে জয় ক।রয়া আপন বশে আনিবার কাজে লিপ্ত হয়। প্রকৃতির 
অস্তানণহত বিদ্যুৎ, জল-শান্তকে মানুষ ষন্ম চালাইবার কাজে ব্যবহার কাঁরতে সক্ষম হয় । 

(৩) শজ্প-বিপ্লবের ফলে লোকে নিয়তম কায়িজ গমের স্থলে যন্ত্র দ্বারা কাজ করে। 
লাঙলের বদলে ট্রানুর ছারা চাষ-আবাদ, তাঁতের বদলে যন্ত্র ঘারা কাপড় বুনন, রসায়নিক 
সারের ছারা খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মোটর, রেল: বার়ুযান, জাহাজ ছারা যাতাক্লাত 

প্রভীভি নানা ক্ষেত্রে শিপবপ্রব মানুষের জীবন-যাঘ্াকে আরামপ্রদ করে। 

(5) কল-কারখানায় লোকে কাজ পাইবার ফলে জীবিকার নূতন নৃতন ক্ষেতের উন্মেষ 
ঘাঁটয়াছে। এইভাবে শিল্প-বিপ্লব এক লৃতন সভ/তার সৃষ্ট করে। 

অপরদিকে শিজ্প-বিপ্রব, সমাঞ্জ, রাষ্ট্র, অর্থননাত সকল ক্ষেত্রে বহু জাটলতা ও লঙ্কট 

স-ন্ট কারয়াছে। শহরের নংখ্যা বাড়লে গ্রামীন জাঁধনের প্রতি আকর্ষণ হারাইয়া 
বহুলোক গ্রাম হইতে আসিয়া শিল্প শহরগীলতে ভিড় করে। 

পিলুবনের ুৎপ* ইহারা কলে-কারথানায় শ্রামকের কাজ কারা জরবকা নির্বাহ 
করে। এইভাবে ভূমিহীন, গহেহন, চাকুরণ-সম্বল শ্রমজ"বি শ্রেণীর 

সৃষ্টি হয়। ইহারা কারখানায় উদয়াস্ত খাটিয়া কম মজনুরীতে জীবিকা নির্বাহ করিত। 
এই শ্রামিক-শ্রেণীকে মালিকের দয়ার উপর নিভ'র কারা চাঁলতে হইত | একার মঙ্জরীতে 
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সংসার চাঁলত না বাঁলয়া বাড়ীর নারী ও শিশুরা কারখানায় কাজ করিত। পুরুষ 
শ্রমিকদের ১৬--১৭ ঘণ্টা প্রত্যহ পরিশ্রম কাঁরতে হইত ॥। কল-কারখানায় ছাঁটাই হইলে, 
ইহাদের অধণশন বা অনশনে দ্িনাতিপাত করিতে হইত । শিল্প-বিপ্রবের গোড়ার 

দিকে শ্রামকের স্বাথরক্ষার জন্য আইনগযাল না থাকায়, শ্রীমকের অবস্থা 'ছিল 

খুবই করুণ ॥ 

শহরে চাকুরীর ও আরামদায়ক জীবনের লোভে লোকে চালয়া আসিবার ফলে 

গ্রামগীল জনহীন ও শ্রীহণীন হইয়া পড়ে। ইংলন্ডেন্স উত্তর ও 
মধ্যা্লে কল-কারখানা বাড়লে দাঁক্ষণাঞ্চল হইতে লোক এই অগলে 

চলিয়া যায়। দক্ষিণ ইংল্ তাহার গুরুত্ব হারায়। 
এদিকে শহরগুলিতে হঠাৎ লোকসংখ্যা বাঁড়লে বাসম্থান, জল সরবরাহ ও অন্যান্য 

সমস্যা দেখা দেয়। শিজ্প শহরগুলির স্বান্থয ও নগর রক্ষার ব্যবন্থা ভায়া পড়ে। 

চীনারা শ্রীমকেরা বাসগৃহের অভাবে বাঁদ্ততে বাস কাঁরতে বাধ্য হয়। 

বদ্ধ : গৃহ ও অন্যান্ত ফলে নগর জাবনের অবনাত ঘটে। বঞ্তিবাস শ্রমকেরা নোংরা 
সমন্তার উদ্ভব অস্বাস্থ্যকর পারবেশে বাস কাঁরতে বাধা হয়। বস্তীর নৈতিক 

জখবন ছিল পঞ্কিল ও ব্রেদান্ত। শ্রামক পরিবারের শিশুরা এই 

পাঁরিবেশে বাড়য়া উঠে ॥ শ্রমকের জীবন ছিল নিরানন্দময় । বৈচিন্র্ের লোভে শ্রা্গক 

তাহার সাস্তাঁহক উপার্জনের একাংশ ভাঁ'টখানায় ব্যয় কারিত। 

শ্রমিকের জীবন্যাজার [শশদের শিক্ষাদান, পারবারের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবন্থা না থাকার 
মানের অবনত £ ্ : 

শ্রহিকের হর্দশ। শ্রামক বস্তীগ্ীল ধারে ধীরে নৌতক অবক্ষয়ের পথে চলে। 

দারিদ্র, হতাশাবোধ ও অশিক্ষা শ্রামকের জীবনকে চুরমার করিয়া 

দেয়। মার্সের মতে; “সুর্যালোকিত দিনের মাঝেও শ্রামকের জাঁবনে অধ্ধকার 

নাইয়া আসে।” হ্যালোভ (7৪1০5) নামক অর্থনোতক এাতহাসিক এই যবগে 

শ্রমকের জণবনের এক করুণ ও বাস্তব চিত্র আকয়াছেন। ভ্যান গগ্গের ( ৬৪ 

08988) লাম্ট ফর লাইফ (159 1০01: 116) উপন্যাসে ইংল্ডের ওয়েলস 

প্রদেশের কয়লাখাঁন অগ্চলের খান শ্রামকদের দদুশাগ্রন্থ জীবন-যান্রার বাস্তব চিন্ত 

পাওয়া যায়। 
শিল্প-বপ্রবের ফলে শ্রামকের অর্থনোতিক জীবনে নানা সমস্যার উদ্ভব হুয়। 

যন্ের দ্বারা ?িজ্প উৎপা্ন আরম্ভ হইলে যে সকল কারিগর নিজ হাতে শিন্পন্নব্য 

তৈক্নারী করিত তাহারা বেকার হুইয়া পড়ে। কুটার-শল্প ধ্বংস 

শিল্পের ধ্বংদঠ হইলে তাঁতী, কামার প্রভাত শ্রেণীর লোকের জীবিকা অঞ্জনের পথ 
গর শ্রেণীর দুর্দশা 

বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে এই শ্রেণীর লোকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া 

মোশন ও কারখানা ভাঙ্িবার চেষ্টা করে । ১৮১১--১৬ খ্রীঃ ইংলপ্ডে মেশিন ভাঙার 

দাঙ্গা আরম্ভ হয় । ইহাকে লাডাইট রার়ট (18৫16৩ 7২1০5 ) বলা হয়। ক্রমে এই 

সকল লোকেরা বাধা হইয়া দিনমজুরের কাজে লাগে, নতুবা নিষ্ফল আক্কোশে 

ফুঁলিতে থাকে । | 

ইওরোপ (বি, এ. )১--১২ 

প্রানে জনসংখ্যা হ্াপ 
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শিত্প-বিপ্লবের ফলে শ্র'মকেরা দক্ষ ও অদক্ষ দুই শ্রেণীতে ভাগ হইয়া যায়। দক্ষ 
শ্রামকেরা বিশেষ 'বভাগে দক্ষ বা (92901911981101) ) অর্জন 
করিয়া বেশ? হারে মজুর+ পায় । বাকণ শ্রামকেরা সাধারণ কাজ 

করে এবং কম মজা পায়। 

শিজ্প-বিপ্রবের ফলে বুজোঁয়া শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধ পায়। অভিজাত শ্রেণী 
এতকাল যে সকল ক্ষমতা ভোগ করিত তাহা লোপপান্ন। বুজেয়া শ্রেণী কাঞ্চন 

কৌলন্যের জোরে সমাজে মধণদা ও ক্ষমতা অধিকার করে। 

ইতিহাসে বুর্জোয়া ঘুগের আরম্ভ হয় । বুজেশীয়া শ্রেণী লক্ষ্য 
করে যে, রাজনোতিক আধকার হাতে না পাইলে, রাষ্ট্রকে তাহাদের শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার 
কাজে ব্যবহার করা যাইবে না। এজন্য রাম্ট্র ক্ষমতা দখলের কাজ্জে বৃর্জোয়ারা 
আগাইয়া আসে । তাহারা এমন সাবধান রচনা করে ষে, তাহার ফলে ভোটাধকার 
বুজেয়া শ্রেণর হাতেই থাকে । এইভাবে ইওরোপের বহু দেশে বুজ্জোয়াতন্ত 
ছাপিত হয়। 

শিল্প-বপ্লবের ফলে পজবাদের উদ্ভব হয় ॥ শিল্প-াবপ্রবের ফলে দেশের উৎপাদন 
ব্যবন্থার সমগ্র অংশ শিপ মালিক বা প্শঞজজপাতদের কুক্ষিগত হয় । কুটির 'শল্পের যুগে 

উৎপাদন ছিল ক্ষংদ্র উৎপাদকের হাতে । ইহ।রা স্থানীয় চাহদা 
গুনাহ ধভান্রক শমটাইত। পঠজপাত শিল্প মালিকেরা বিশ্বের বাজারে মাল 
শোষণ ধবিক্লয়ের জন্য দেশের চাহদা অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপাদন করে। 

এই ম[লের দাম তাহারা ইচ্ছামত বাঁধিয়া দেয় । এই মাল স্বদেশে 
ও বিদেশে বিব্রশ্ন কাঁরয়া শিল্প মালিকেরা মুনাফার পাহাড় জমাইয়া ফেলে । জমা 
মৃলধন দ্বারা তাহারা আরও নৃতন নৃতন ?শল্প গড়ে । এইভাবে একচেটিয়া পুশজবাদ? 

শ্রেণণর হাতে দেশের উৎপাদন ব্যবন্থার নিয়ন্পরণ চালয়া যায় । ইহারা এমনই ক্ষমতাশালী 

শ্রেণীতে পারণত হয় যে কোন সরকার সহপা ইহাদের চটাইতে সাহস করে পা। 

মূলধনী পুশজপাত শ্রেণীর লক্ষ্য হয় শ্রামকদের কম মজুরী 'দিয়া বেশী মুনাফা 
করা। এই মূলধনন প:শজপাত শ্রেণী এইভাবে নিরন্তর মুনাফা বাড়াইয়া ধনী হইতে 

থাকে । অপরদিকে শ্রামক ও ক্রেতা সকলেই তাহাদের হাতে 
পু'জিবাধী শোর. শোষিত হয়। মার্জের পাঁরভাষায় ধন “আরও ধনণ হয়, গরধব 
আরও গরণব হয়” (7005 101০0 96০৪106 11010618100 006 000] 0০0০9161 )। 

এইভাবে সমাজের সাম্য বিনষ্ট হয়। 
[শিজ্পশীবপ্রবের ফলে সমাঞজতল্লবাদ নামক মতবাদের উদ্ভব হম্ন (বিশদ বিবরণের জন্য 

স্বতন্ত্র অধায় দেখ )। চিন্তাবদ দাশ্শীনকেরা শিজ্প-বিপ্পবের ফলে সমাজে ধন বণ্টনের 
ঘোর বৈষম্য, শ্রমিকের দারিদ্রের কথা ভাবয়া ইহার প্রাতিকারের 

সান্াজ্যবাদের উদ্ভব চিন্তা করেন। সমাজতন্তাবদরা ইহা প্রচার করেন যে, শ্রমই হইজ 
সম্পদের উৎস। কাঁচামাল হইল প্রাকৃতিক সম্পদ । ইহাতে সকলের সমান অধিকার 

আছে। শ্রামক কাঁচমাল লইন্লা তাহার শ্রমের ছারা যাহা উৎপাদন করে তাহার মুনাফা 

অদক্ষ শ্রমিকের দুর্দশা 

বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্তৰ 



[শল্পাবপ্ব ১৭৯ 

শ্রামকেরই প্রাপ্য । কারখানার মালিক প্রকৃতপক্ষে মূনাফার হকদার নহে । কারখানার 
পরিচালক কেবলমাঘর ম্যানেজারের কাজ করে। সূতরাং শিজ্পের মৃনাফা শ্রামকেরই 
প্রাপ/ ৷ রাচ্দ্রের টাচত শিল্পের রাষ্ট্রাযত্বকরণ কারয়া শ্রামকের ন্যাধ্য প্রাপ্তি ব্যবস্থা 
করা। সমাজ্তাধ্মক মতবাদের প্রধান প্রবস্তা হইলেন দার্শনক কাল" মাকস। 
মাকসীয় মতবাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পৃথিবীর বহু রস্ট্রের [চন্তাধারাকে 

প্রভাবত করে ! শ্রামকশ্রেণী সঙ্ঘবন্ধ হইয়া ধর্মঘট প্রভাতর দ্বারা মালিকের নিকট 

তাহাদের দাবী আদায়ের চেন্টা করে। ধর্মঘটের চাপে মালকশ্রেণ শ্রামকের ন্যাধ্য 
দাবী অনেক ক্ষেত্রে মানতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শ্রামকশ্রেণ তাহাদের 
ভোটাধকার লাভের জন্য আন্দোলন চালায়। ভোটাধকার লাভ কারয়া শ্রামকেরা 
সরকারকে আইন দ্বারা শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কাজ করিতে বাধ্য করে। শ্রামকের 
নিয্নতম মজুরী, কম সময় কাজ, বাসস্থান, বাঁমা প্রভৃতি আইন পাশ হয়। রুশ দেশে 
বলশোভক দল শ্রামকের রান্ট্র গ্াপন বরে। 

শি্প-বিপ্রবের কলে, বেশী মুনাফার লোভে মালিকশ্রেণগ দেশের প্রয়োজন অপেক্ষা 

বাড়াঁত মাল উৎপাদন করে। এই বাড়তি মাল 'বক্লয়ের জন্য উপানবেশ দখলের 

প্রতযোগিতা আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভাতি দেশগুল 
বাজারের একচেটিয়া আধকারের আশায় উপনিবেশ স্থাপনের 
প্রাতিদ্বান্ঘতায় জড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে 'বাঁভন্ন ধনতান্ত্িক 

দেশের মধো ষ;দ্ধশীবগ্রহ দেখা দেয় । লোননের মতে, “পণাজবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যমজ 

ভ্রাতার ন্যার হাত ধরাধার কাঁরয়া চলে ।” প্রথম ও দ্বিতীয় বশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান 
কারণ হইল সাম্রাজাবাদী এবং পুশীজবাদী দেশগুলির উপানবেশ দখলের লড়াই । 
লোনন এই তন্তব ব্যাখ্যা কারয়া তাঁহার [10061191517 (5 11161)69 9188০ ০01 
40801681151 গ্রন্থ রচনা কারয়াছেন। 

উপশিবেশবা ও 
পাআ্াজ্বাদের উদ্ভব 

পাঠাসূচী 

১ 1100902%/7)--1100105079 8100 161010116, 

ই [39115 10০9906--11)6 5150 11000500181 7২০৬০106100, 

৩। 0815$9-_5001001010 [31901 ০? 101079৩. 

৪1 [7211021)8-1001701910 1719001 01 2817909, 

$&। 1100990--)6 175০0186101 01741090611) 08116811500. 

৬। 0, 9681:0--71)6 20010500191 7২6৬০910001, 

৭1 ৬. [. 1:0017--11100601811977--11)6 17181)650, 1011) 01 02716911810, 
রও নাভির 



অম্মোছশ অন্যান 

ফ্রান্সে ও ইওরোপে ১৮৪৮ হ্ীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব 

(10176 ঢ201৮82% 17২০০106101 ০: 1848 10. 210০6 

8180 11) 17001006 ) 

ভলাম্ছে জে্ত্রুল্রালী ব্রি £ জুলাই ল্লাভজতত্দ্রেন্র পঙ্ন্ন 
১৮৮৩০০০৪৮ ঞ্্রী? (7096 £6)079ঞ7 2২০5০106100 171) 187808 8 (115 2781] 01 

(006 এল115 81010870115, 1848 ) £ ১৮৩০ শ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের ফলে পুনঃপ্রাতান্ঠত 

বুরবো রাজবংশের পতন ঘটে। জুলাই বিপ্লবের নেতারা আলয়েশস বংশীয় লুই 
[ফালিপকে সাংবিধানিক রাজা হিসাবে নির্বাচন কাঁরলে, তান 
সংশোধিত চাটণর বা সংবিধান মানিয়া শাসন চালাইতে শপথ গ্রহণ 

করেন। যেহেতু লুই 'ফালপ জ.লাই বিপ্রবের ফলে সিংহাসন পান এজন) তাহার 

শাসনব্যবস্থাকে জুলাই রাজতম্্ বলা হয়। লুই ফিলিপ ১৮৩০-৪৮ শ্রাঃ এই ১৮ বৎসর 

শাসন কারবার পর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কি কারণে 

ফ্লাম্সে মাত ১৬ বংসর পরে আলয়েম্স বংশীয় লুই ফিলিপের পতন ঘটে তাহার 'বাভঙ্ক 

ব্যাখ্যা এ্রীতহাসিকেরা দেন। 
পুরাতন মতবাদের এীতহাসিকেরা মনে করেন যে, ১/৪৬-৪৭ প্রীঃ-এর খাদ্য সঙ্কট 

জুলাই রাজতন্মের পতনের প্রধান কারণ 'ছল। ১৮৪৬ শ্রীঃ আলুতে পোক! 
লাগলে আলুর ফসল বিনষ্ট হয়। ইহার পর বৎসর অনাবাৃষ্টর 

রর ১৫৭৯৯ ফলে গমের ফসল 1বিনন্ট হয় । এজন্য ফ্লান্সে তশন্র খাদ্য সঞ্কট 
তিন দেখা দেয়॥। খাদ্যের দাম বাড়লে লোকের শিক্প-দুব্য 'কিনিবার 

ক্ষমতা কাময়া যায় । এজন্য শিজ্পে মন্দা দেখা দের। 'জানিষপনের 

দাম বাড়িলে শহরের লোকের দুর্দশার একশেব হয়। এই কারণে ১/৪৮ গ্রীঃ-এর 

বিদ্রোহে লুই গফলিপের পতন ঘটে । 
ফে্রুয়ারণ বিপ্রবের উপরোন্ত ব্যাথ্যা জ্যাক ড্রক (380 179£05 ) নামক এরীতহাসিক 

অগ্লাহা কাঁরয়াছেন । তাঁহার মতে, যাঁদ কাষ ও শিজ্পে সঙ্কটের জন্য বিপ্লব ঘটে তবে তাহা 

১৮৪৭ প্রঃ ঘটা উচিত ছিল । ১৮৪৮ খ্রীঃ এই মন্দা কাটিয়া যায় । 
জ্যাক ডজেয অভিমত ধৃপ্রব ঘাঁটবার জন্য সমাঞ্জের একশ্রেণীর লোকের অপর শ্রেণীর 

বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ থাকা দরকার । খাদ্য সঙ্কটের ফলে ছঠাৎ এইর,প শ্রেণী বিদ্বেষ 

জাগে না। জ্যাক ড্রজ মনে করেন যে, ফেব্রুয়ারী বিপ্রব ছিল ফ্রান্সের বুজেয়া 

(758৮ 9০%7৪5০। ) শ্রেণীর বিরহদ্ধে ছোট বা পট বজোরা শ্রেণীর বিদ্রোহ । 

জুলাই রাজতন্ত্র 



ফান্সে ও ইওরোপে ১৮৪৮ শ্রঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ১৮১ 

“১৮৪৮ প্রাঃ ফ্রান্সের ধনী বুর্জোয়ারা পাতি বৃজেয়াদের চোখে সন্দেহভাজন শ্রেণীতে 
পারণত হয়।” তাহাদের মতে, ধনণ বংঞ্জোয়ারা ছিল একচেটিয়া মুনাফাভোগণ 
শ্রেণী ।১ ১৬৩০ প্রাঃ জুলাই বিপ্রবের পর ফ্রান্সে ধনধ বু্জোয়া শ্রেণণর আধপত্যের 
সূচনা হয়। এই শ্রেণীই একমান্র ভোটাধিকার লাভ করে। লুই ফিলিপ এই শ্রেণীর 
স্বার্থই একমাত্র দেখিতেন। 

লুই 'ফালিপের সহায়তার ধন" বুজেশয়া শ্রেণী ফ্রান্সে একটি অথ'নোতিক আভজাত 
শ্রেণীতে (208100181 81196901995 ) পাঁরণত হয়। লুই ফালপ শৃজ্ক সংরক্ষণ নীতি 

নার লইয়া ইহাদের মুনাফা লাভের সংযোগ কারয়া দেন। তান এমন 
প্রতি লুই ফিলিপের সব আইন করেন বাহার ফলে মিল শ্নালিক ও ম.লধনীদেরই সমাবধা 
সমর্থন হয়। তাহারা কল-কারথানায় কম মজ.রশতে শ্রামকদের বেশশ 

সময় খাটাইবার পস:যোগ পায় । শ্রামকেরা শহয়ের বস্তী এলাকায় 
এক অস্বাস্থ্যকর পাঁঞ্কল জীবন-যাপন কাঁরতে বাধ্য হয় । শ্রামকদের মজুরী বাড়ান ও 
কাজের সমর কমাবার দাবীতে লুই 'ফালপ কর্ণপাত করেন নাই! সমাজতান্িক দল 
তাঁহার 'নকট শ্রীমকের সবার রক্ষার জন/ আইন প্রবতনের দাবী জানাইলে, লুই 'ফাঁলপ 
[,819552 1811৩ বা শিজেপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি ঘোষণা করেন। নশ্টস, লায়সন 
ও বোরো শহরে শিপ শ্রামকেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইলে লুই ফিলিপ তাহা দমন কাঁরয়া 
ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করেন । এজন্য পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রামকেরা 
লুই 'ফাঁলপের শাসন ব্যবস্থাকে, “বুর্জোয়া রাজতন্ত্র” নাম দেয় এবং তাঁহাকে “গ্রান্ড 
বুজোয়া” আখ্যা দেয় । 

এই পাঁাশ্ছিতিতে পাত বুর্জোয়া বা নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঙুই ফালপের শাসন 
ব্যবস্থাকে বজেশয়া কবলমবন্ত কারবার জন্য পণ করে। লাধারণ মধ্যাবন্তরা ছিল 1শাক্ষত, 

সাধারণ সধ্যবিত্ত বা বাদ্ধদীগ্ত ও সাহসী শ্রেণী । ইহারা অধ্যাপনা, জাইন ব্যবসার 
পাতি বুর্জোরা শ্রেণী ও সরকারী চাকুরী দ্বারা জাঁবিকা নির্বাহ কগিত। এই শ্রেণীর 
কর্তৃক ভোটাধিকার গুখপান্র ছিলেন লা-মাটিন, থিয়ার্স প্রভীত নেতা । ই'হারা ধন 
বাড়াইবার ঘাবী. বুর্জোয়া শ্রেণদর রাজনৈতিক আধিপত্য নাশের জন্য ভোটাধিকার 
সম্প্রসারণ দাবা করেন! সমাজতান্তিক নেতা লুই ব্যাণ্কের গ্রন্থ 07880158001. 01 
১৪১০: এই সময় 'শাক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে গ্রভীর প্রভাব বিস্তার করে । লুই র্যাঙ্ক 
প'জিবাদের এবং অবাধ প্রাতযোগিতার অবসান দাব করেন। জাীবকার সংস্থান 
এবং বেকারের কাজের বাবস্থা করার দাবীও তান করেন । লই ব্ল্যাঙ্কের ভাবধারা 
চন্তাশশল লোকদের নাড়া দেয়। ভোট্াধকার বাড়াইয়্া পার্লামেন্টে শ্রামক ও 

নিয়মধ্যাবত্তের সংখ্যা বাড়াইলে পার্লামেন্টে নূতন আইন দ্বারা ইহা করা যাইবে মনে 
করা হয়। ফলে ভোটাধকার বাড়াইবার দাবী প্রবল হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে 
সর্ব সভা-সামাত করা হয়। এই সভাগুলির নাম ছিল--“সংস্কারের ভোজসভা” 

শী শিশশপিশ পপি পাপে ॥ আপনা পাপ আপ 5 
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১৮২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

(10660110) 09৪0006)। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৮ প্রীঃ প্যারিসের ময়দানে 
(9০০1680 ) ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবীতে এক কেন্দ্রীয় জমায়েত আহৃত হয় । 
লুই 'ফিলিপের মুখামন্ত্ী গুইজো (081206) এই সভা গাষদ্ধ করেন। এই নিষেধের 
ফলে ক্ষিপ্ত জনতা গুইজোর বাসভবন আকুমণ কাঁরলে রক্ষীদল গাল চালায় এবং ক 
লোক নিহত হয়। এই ঘটনার প্রাতবাদে প্যাঁরসের উদারতন্নী দল, প্রজাতন্ব* দল 
এবং সমাজতথ্তী দল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে লুই 'ফাঁলপ ২৪শে ফেব্রুয়ারঁ 
পদত্যাগ করেন। লই ফালপের পতনের ফলে ধনী বুজেণয়া শ্রেণীর আধিপত্য ধ্বংস 
হয়। সর্বসাধারণের ভোটাধকারের ভিত্তিতে 'হ্ৃতীয় প্রজাতন্ম চ্থাপত হয়। জ্যাক 
দ্রক ও ম্যা'রয়ট প্রভাত এাতহাসিকেরা এই কারণে অর্থনোতিক ও সামাজিক অসন্তোষকেই 
ফান্সে ফেব্রুয়ারী 'বিপ্লবের প্রধান কারণ বাঁলয়া মনে করেন। 

লুই ফাঁলপের পতনের জনা পাতি বৃজেোয়া ও শ্রামক শ্রেণীর 'বিক্ষোভ প্রধানতঃ 
দায়ী হইলেও, অন্যান্য কয়েকটি কারণ ছিল। 

লুই ফলিপের কোন ব্যান্তগত প্রতিভা ছিল না। 'তান ছিলেন প্রকৃতই 
নাগরক রাজা (01076110076 )। পাশ্ডিত্য অথবা বস্তরব্যের 

ই ক্রংপেরমাৰ চক তাঁহার ছিল না। জনসাধারণকে আকর্ষণ কারবায় মত 
কোন গুণের তান আঁধকারী ছিলেন না। ফ্রান্সের ন্যায় 

দেশ শাসন কাঁরতে যে ব্যান্তত্বের প্রয়োজন তাহার অভাব তাঁহাকে জনাপ্রয়তা লাভে 
বাত করে। 

লুই ফিলিপ ছিলেন “ভণ্ভাঁমর অবতার” (7485061 10) 0০ ৪ 0? 
08991100181)01 )।১ তান মুখে সাধাবধানিক রাজা হিসাবে শপথ লইলেও, অন্তরে 

স্বৈশ্টতন্ম হ্ছাপনের জন্য আগ্রহ ছিলেন । জ্যাক ড্রজের মতে, 
রা রা ম্ “জেদণী, বাস্তববাদশ, নীতিজ্ঞানহছশীন লুই ফাঁলপ তাঁহার বাহ্যিক 
মধ্যবিত্তের হতাশা ভালোমানুষীর তলায় ক্ষমতা লাভেয় অদম্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ 

কাঁরতেন।” ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ আশা কাঁরত যে, লুই 'ফালপ 
ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করিয়া [নয়মধ্যাবন্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ 
কারবেন। ভিন্তুর হিউগ্রোর লে মিজারেবলস লামজ উপন্যাসে, জর্জ স্যান্ডের উপন্যাসে 
জনগণের আশা-আকাক্ক্ষা প্রাতধ্বানত হইর়াছল। কিন্ডু লুই 'ফালপ সংঁবধানণ 
শাসনের আড়ালে স্বৈরতল্ম স্থাপনের কাজে আআনয়োগ করেন । ১৮৩০-১৮৪৪ শ্রীঃ 
পন্ড লুই 'ফালপ মোটামদটি সাংাবধানক রাজা 'হিসাবে কাজ করেন । ১৮৪০ প্রাঃ 
পর লুই ফিলিপ তাঁহার মল্পশ গুইজোর সাহায্যে সকার অর্থ দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলীকে 

প্রভাবিত কাঁরয়া নিজ সমর্থক ছায়া পাললামেণ্টের সদস্য পদগহাল পুর্ণ করেন। হহান্প 
ফলে ফরাসী পালণমেন্ট তাহার স্বাধণন চাঁন হায়াইয়া লুই 'ফালিপের দয়বারী সভার 
(0০816619 ) পারণত হয় । থিয়ার্স এজনা, পার্লামেষ্টের সদসাদের ধিক্কার জানাইয়া 
বলেন যে, “ফরাসী পালণমেন্ট হইল একটি বাজার, যেখানে সদস্যরা তাঁহাদের বিবেক 
(বার কল াগদ ০,  ৮ 
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ফ্রান্সে ও ইওরোপে ১৮৪৮ প্রঃ ফেব্রুয়ারণ বিপ্রব ১৮৩ 

বিক্ুয় করেন ।” এইরুপ বংশবদ পার্লামেন্ট লইয়া 'ফাঁলপ নিজ ইচ্ছামত শাসন 
চালাইতে থাকেন 1১ 

লুই লেপের এই স্বৈরশাসন রাজনোতিক দলগ.ল লাদপেই পছন্দ করিত না। 
1:68100)15 বা ন্যাষা আধকার পন্থীরা লুই 'ফালপকে অবৈধ রাজা বাঁলয়া গণ্য করিত। 

বুরবোঁ বংশকে সিংহাসনে 'ফিরাইয়া আনিবার জনা তাহারা দুইবার বিদ্রোহ করে। 

ফরাসী প্রজা তন্ত্বাদণ দল ছিল খুবই শান্তশালী। লুই 'ফাঁলপের বন্ধ্যা দ্বৈরশাসনে 
বিরস্ত হইয়া এই দল প্যারসে বদ্ধোহ করে। লই ফিলিপ তাঁর অনুগত সেনাদল ও 
সমর্থক ধনী বৃজোয়াদের দ্বারা এই সকল বিদ্রোহ দমন করেন । প্রজাতন্ত্র 110001)6 
পাশ্রকাকে তিনি দমন করার জন্য এই পণ্নিকার বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা করেন এবং ১ 
লক্ষ ৫৭ হাজার ফ্রাঁ জাঁরমানা আদায় করেন। লুই ফলিপের দুব'ল বৈদোশক নখীতর 
ফলে তাঁর জনাপ্রয়তা কমিয়া যায় । এই সুযোগে বোনাপাট'বাদশ দলের নেতা লুই 
নেপোলিয়ন এক বিদ্রোহের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেম্টা করেন। লুই ফালপ 
এই 'বিদ্রোহগীলকে দমন করিলেও তিনি জাতি এবং রাজনৈতিক দলগহালির সমর্থন 
হারাইয়া ফেলেন। 

ল:ই ফলিপের এই গ্বৈর শাসনকে, 061501081 00561711061 বা ব্যন্তি শাসন বলা 

হইত। গৃইজো এই বাবস্থার সমথনে যুক্ত দেখান যে, সংহাসন খালি চেয়ার নহে” 
(0111005 15 1096 211 210190 ০1181 ) অথণৎ রাজার হাতে 

ক্ষমতা থাকাই নিয়ম । লুই ফাঁলিপের এই দ্বৈরনশীতর ফলে 
সংাবধান ও পালশামেণ্ট একাঁট হাস্যকর বস্তৃতে পারণত হয়। 

এজনা তিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন হারাইয়া ফেলেন । 
এঁদকে লুই 1ফিলিপের বৈদেশিক নীতিও জাতির পক্ষে দহাবপিহ হইয়া পড়ে। 

ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদশ এীতহাসিকেরা মনে করেন যে, গোরধাপয়াসপী ফরাস? জাতি 
ওয়াটার যুদ্ধের পরাজয় ও ভিয়েনা চুক্তির অপমান মোচনের 

০০৪ জন্য একটি শান্তশালী বৈদেশিক নখতি পছন্দ কারত। লুই 
ফিলিপ জাতির এই ইচ্ছাকে সম্মান দেন নাই। তান শান্তি ও 

চ্ছিতাবন্ছা বজায় রাখার নীতির (৮০৪০০ ৪6 80 01106 0০110) ) ভন্ত ছিলেন । 
তান জানিতেন যে, ইওরোপের বংশানুক্রমিক রাঙ্গারা তাঁহার ন্যায় হঠাৎ রাজাকে 
(8008 65 ৪9০10606) পছন্দ কারত না। যুদ্ধ বাধিলে তাহারা তাঁহার পতন 

ঘটাইত। এমতাবস্থায় তিন বৈদেশিক সম্পকে ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার নাত গ্রহণ 
করেন। তাছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিলে বুঙ্জোয়া শ্রেণীর বাণ্জোর কাত হইবার 
আশব্কায়,। গুইজোর পরামর্শে তিনি অথণ্ড শান্তির মতি অনুসরণ করেন । লুই 
[ফিলিপ একমান্তর ব্রিটিশ সরকারের নিকট কিছুটা সমর্থন পান । এজন যেকোন মূল্যে 

ইংলপ্ডের সাহত 'িন্রতা বজায় রাঁখয়া তান তাঁহার 'সংহাসনকে সংরক্ষিত করার 
নত নেন। 

১, 80568 ৮5 0, 70, 75290. 

লুই কিলিপের নির্দেশে 
মন্ত্রী সভার পদচ্যুতি 



১৮৪ ইওর়োপের ইতিহাসের রুপরেখা 

আন্তর্জাতিক পারস্ছিত ফ্রান্সের ক্ষমতা বিস্তারের অনুকূল পাঁ়বেশ হইলেও লুই 
[ফালিপ যুদ্ধ বাঁধিবার ভয়ে নিক্রিয় নশীত নেন। তান থয়ার্সের সমালোচনার উত্তরে 
জানাইয়া দেন যে, “প্রয়োজন হইলে তিনি ১০০:ট পাল'মেস্ট ভঙ্গ করিবেন কিন্তু যুদ্ধ 
করিবেন না।” (১) জুলাই বিপ্লবের পর বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের অধধনতা ত্যাগ করিয়া 
্বাধানতা ঘোষণা করে এবং ফ্রান্সের সাহাযাপ্রাথাঁ হয়। কিন্তু ইংলশ্ডের অসব্তাম্টর 
ভয়ে লুই 'ফাঁলিপ বেলাজয়াম হইতে হাত গ;টাইয়া নেন। (২) আম্টরয়ার 'বিরপতার 
ভয়ে তিনি ইতালণ ও পোল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহে সহায়তা দিতে বিরত থাকেন। 
(৩) মিশরের পাশা ও শাসনকর্তা মহম্মদ আলি তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
কারলে ক্রান্ম 'মশরের পক্ষ নেয়। ফরাসী মন্ত্রী 'থিয়ার্স মহম্মদ আলিকে সাহাষোর 
জন্য চেষ্টা করলে লুই 'ফালপ তাঁহাকে পদচাত করেন। ইংলণ্ড তুরদ্কের পক্ষ লইলে, 
লুই ফালিপ মহম্মদ আলির পক্ষ ত্যাগ কয়েন । ফলে গিশয়ে ফরাসী প্রভাব 1বস্তারের 
সুবর্ণ সুযোগ নন্ট হয় । লুই 'ফালপের এই নাস্কর ও ক্লীব বৈদেশিক নশীতর বিরুদ্ধে 
বোনাপাট" দল তাঁর প্রাতবাদ জানায় । জনমত লুই ফাঁলপের বিরুদ্ধে বায় । 

এযালফ্রেড কোবানের মতে, স্বদেশে ও বিদেশে সবক্ষেত্রে লুই ফিলিপের এই 'নিষ্ফলা 
নশীততে হতাশ হইয়া কবি লা-মার্টন মন্তব্য করেন যে, “ফ্লান্স বিরন্ত ও ক্লান্ত 

হইন্লা পাড়িয়াছে” (79 18705 0691 01001 )1 এমতাবস্থায় 

রি বি উদারপন্থী দল ভোটাধকার সম্প্রসারণের দাবীতে আন্দোলন গাঁড়য়া 
আকা নেভি তুলে। ফ্রান্সের কোন রাজনোতক দল ল:ই 'ফালপের সমর্থনে 
লগুলির বিরোধিতা আগ্াইয়া না আঁপলে তাঁহার পতন ত্বরাম্বিত হয়। ১৮৪৮ শ্রীঃ 

২২শে, ই৩শে ফেব্রুয়ারীতে দাঙ্গা ও বিক্ষোভের পর লুই 'ফাঁলপ 
২৪শে ফেব্রুয়ারী পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। জ.লাই রাজতন্মের পতন ঘটে। 

ভ্লন্দে ফেব্রুয়ারী লিগাবেন্স ফলাফল (76981$9 ০01 106 
চ6া089৮ড 195০9106101) 11) 277187106 ) $ ফ্লান্সে ফেব্রুয়ারশী বিপ্লবের (১৮৪৮ ধনঃ) 

কয়েকাট পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। ২২শে ফেব্রুয়ারী ! ১৪৮ শ্রীঃ) উদারপন্থী দল 
ভোটাধকার সম্প্রসারণের দাবীতে ক্ষোভ দেখায় এবং মনত গুইজোর পদদচ্যৃতি 

দাবী করে। লুই 'ফালপ গ্ুইজ্জোকে পচাত করেন। ফলে 
করালে প্রজাতন্ত্রী ও ববপ্রবের প্রথম ধাপে উদারপন্থী দলই জয়ঙ্গাভ করে। উদারপন্ধাপা 
গন সত লৃই ফিলিপের পৌতকে ফ্রান্সের পরবতণ রাজা বাঁলিয়া ঘোষণা 
প্রজাতন্ত্র ঘোষণা! করে। কিম্তু ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রজাতল্তীরা পালামেণ্টে প্রবেশ 

কাঁরয়া সদস্যদের সিদ্ধান্ত পারবর্তন কারতে বাধ্য কয়ে । ফলে 
ফ্রান্সে দ্বিতার প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় এবং সর্বসাধারণের ভোটাধিকায় জাইন গীত 

হয়। বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রজাতন্্বাদ জয়যুস্ত হয়। পাতি বুজোয়া শ্রেণী 
ছিল প্রজাতন্গ দলের প্রধান সমথণক । সুতরাং ২৪শে ফেব্রুরারণ বিপ্লবের ফলে এই 
শ্রেণি জয়লাভ করে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ একই দিনে ফান্সের সমাজতন্ত্র দলও 

বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তবে তাহারা পার্লামেন্টে প্রবেশ কারতে সঙ্গম হয় নাই। 



কা শপ 

ফান্দে ও ইগুরোপে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ১৮৫ 

শ্রামক শ্রেণী ছিল এই দলের সমর্থক । ফলে বিপ্লবের তৃতায় পায়ে সমাজতল্রীরা অংশ 
নেয় । শেষ পর্যন্ত প্রজাতম্লী ও সমাজতম্্ দল একন্লে এক অস্থায়ণ প্রজাতন্ত্র হ্থাপন 
করে। এইভাবে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের তিন পর্যায় যথা উদারতল্তণ, প্রজাতল্মশ 
ও সমাজতন্নী পর্যার়গাল লক্ষ করা যায়। 

প্রজাতন্ন ঘোষিত হইলে ফ্রান্সে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। এই সঙ্গে 
নিলা ক্রীতদাস প্রথা লোপের আইন করা হয়। ফ্রান্সের উপানবেশে যে 
ভোটাধিকার গ্কাপন £ সকল ক্রীতদাস ছিল তাহাদের মহান্ত দেওয়া হয়। ফ্রান্সের জাতীয় 
জাতীয় রক্ষীবাহিনী রক্ষী বাহনশর গণতন্ীকরণ সম্পন্ন হয়। ন্যাশন্যাল গার্ড বা 
গঠন জাতীয় রক্ষণ বাহন আগে কেবলমার বজেশয়া শ্রেণীর 
লোকদের দ্বারা গঠিত ছিল । এখন সকল নাগরিক ইহাতে যোগদানের অধিকার পায়। 

সমাজতন্ঘ্বাদখদের দাবী অনুযায়ী প্রজাতাঁদ্নিক সরকার [২1810 (০ ৯০1 বা 
সকলের জশীবকা অর্জনের আঁধকার স্বীকার করে । বেকার লোকেদের কম“সংচ্ছানের 

জন্য জাতীয় কর্মশালা বা ন্যাশনাল ওয়াকশপ (80০291 
8 ড0119)০1 ) স্থাপিত হয় । প্যারিসে ১০ ঘণ্টা ও প্রদেশে ১১ ঘণ্টা 

শ্রামকদের কাজ করায় নিদেশ দেওয়া হয়। সমাজতান্লিক নেতা লুই 
ব্র্যাক (1,901 173180০ ) শ্রমের মৃল্য ও শ্রমের মষাদা চ্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। 

অতঃপর ফ্রান্সের প্রজাতান্মিক সংাবধান রচিত হয়। সর্বসাধারণের ভোটের 
1ভান্ততে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং আইন সভার সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় । 

নিবণচনে পাতি বুজেয়া ও কৃষকের সমথ'ন পাইয়া প্রজাতন্ত্র দল 
প্রজাতান্িক ও বপৃল জয়লাভ করে ॥ সমাজতন্ত্র দল পরাজিত হয়। নির্বাচনে 
সমাজতান্ত্রিকর্ধের 
গৃহযুদ্ধ জয়লাভের ফলে প্রজাতন্্ররা আর সমাজতন্ীদের আদশ মানিতে 

প্রস্তুত ছিল না। এজনা তাহারা লুই র্লযাওক প্রভাতিকে মম্্ীসভা 
হইতে বাদ দেয় । তাহারা বেকারদের কম“সংস্থানের জন্য চ্ছা(পত সরকারাঁ কমশালাগুলি 
বন্ধ কারয়া দেয়। ইহার ফলে সমাজতন্লীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে । শ্রমিক শ্রেণণ 

ইহাদের ডাকে রাস্তায় অবয়োধ রচনা করে। প্যারিসের রাম্তায় ১৮৪৮ প্রঃ জন মাসে 
ভয়ঙ্কর দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয় । প্রজাতান্নিক সেনাপাত ক্যাভিগন্যাক সেনাদলের 

দ্বারা প্রায় ১০ হাজার শ্রামককে হত্যা কাঁরয়া এই বিদ্রোহ দমাইল্লা ফেলেন। ইহার ফলে 
ফেব্রুয়ারী বিপ্রবে পাতি বঙ্জোল্পা শ্রেণী ধনী বুর্জোয়া এবং শ্রমিক উভয়কে হঠাইয়া 
ক্ষমতা আঁধকার করে। | 

এ&ঁতিহা'সক গ্রেণাভল এজন্য ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবকে “অধ্ধ বিপ্লব" বা 7৪1? 
বধ্যবিত শ্রেনীর চ২5$০10101) বাঁলয়া আভাহত কারপাছেন। 'লিপসনেয় মতে, “১৬৩০ 

ক্ষমতালাত প্রঃ জুলাই বিপ্লবে আভজাততন্দের পতন ঘটে ; ১৮৪৮ প্রণঃ ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লবে মূলধন উচ্চ বুর্জোয়া (8906৩ 6০০:85019) শ্রেণীর হাত হইতে ক্ষমতা চাঁলয়া 
যায়। বৃদ্ধিজীব নিয় বুর্জোয়া বা পাত বুঙ্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা করায়ত্ব করে।”১ 

১18৪০০--010:076 127 689 19010) 800 90968 99720801198, 2, 26, 



১৮৬ ইওয়োপের ইতিহাসের রংপরেখা 

ভআ্শল্লেক্স বাহিলে ইনুল্রোপেক্প অন্যান্য দেশ্শে ফেব্ত্রজ্ান্সী 
ক্িগ্রল (ঘা ছাতা) 8৪৮০1011011) টিা006 0865806 17797109 ) $ 

উনাবংশ শতকে ফ্রান্স ছিল ইওরোপীয় 'বিপ্লবী ভাবধারার গ্নায়কেন্দ্র। ফান্সে বিপ্লব 
হইলে ইওরোপের অন্যান্য দেশে এই বিপ্লবের স্ফু'লিঙ্গ ছড়াইয়া পাঁড়য়। আগ্রকাণ্ড স:ম্টি 
করে। সমগ্র মধা ইওরোপে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর 'বপ্লবী অগ্নি ছড়াইয়া পড়ে । 
এঁতিহাসিক লজ (1.০৪০ )-এর মতে, “ফ্রান্সের 'িপ্লবশ চুল্লশ হইতে উড়ন্ত স্ফুলঙ্গ 
ইওরোপের ফাঁপা কাঠের গুদামে উঁড়রা অগ্নিকাণ্ড সন্ট হয়।”১ মেটারানকের মতে, 

“ফ্রান্সের সান্দ হইলে ইওরোপ হাঁচিতে আরম্ভ করে” (6810199 50165255 ৬/11610 

চ1'8706 926091)65 ০0910 )। 

প্রথমে জার্মানীর প্রাশিয়া, বাযাভৌরয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনণ, হ্যানোভার, হেসে প্রভৃতি 
পলাজো 'বপ্রব ছড়াইয় পড়ে । এই সকল দেশের প্রজাবর্গ তাহাদের স্বৈরাচারী শাসকদের 

গেটারানিফের 'চ্থতাবন্থা নগাতি ত্যাগ করিয়া পালণমেন্টারী শাসন 
টি ফেব্রুয়ারী গ্রহণে বাধ্য করে। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্লেডারক উইলিয়াম 

প্রাশিয্নায় সাংাবধানিক শাসন শ্থাপনের প্রাতশ্রাত দেন। জার্মান 

জাতায়তাবাদীরা ফ্রাঙ্কফুট্ট নগরে গণভোটের 'ভরত্তিতে একটি স্ব-মাহ্ত জাতীয় সভা 
আহ্বান করে। ১৮১৫ শ্রীঃ চ্ছাপত জার্মানগর ভিয়েনা সংবধান বাতিল কারয়া, 
এবাবদ্ধ জামান রাষ্ট্র গঠনের জনা এই জাতীয় সভাম্ন কাজ আরম্ভ করে। ফ্রাঙকফুট 

পার্লামেন্ট আষ্ট্য়াকে বাদ দিয়া, জার্মানীকে একাবদ্ধ কারয়া একটি জাতীয় রাজতন্ত্র 

চ্ছাপনের [সদ্ধান্ত নেয় । জার্মানীর এই জাতীয় রাজতম্্রকে একাঁট সাংবিধানিক 
রাজতদ্ঘ হিসাবে ঘোষণার 1সদ্ধান্ত নেওয়া হয়; প্রাশয়ার রাজা চতুর্থ ফ্লেডারক 

উইলিয়ামকে জামণনীর সাংাবধানিক রাজপদ গ্রহণের জনা 1নর্বাচন করা হয়। কিন্তু 
প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারক উইলিয়াম ফ্লাঙ্কফুট পালণমেন্টের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য 
করিলে জামণনীর এঁক্য প্রচেষ্টা বিফল হয় ( ফ্লাঙকফুর্ট পালামেণ্ট সম্পকে বিস্তারিত 
বিবরণ পরে সপ্তদশ অধ্যায় দ্ুষ্টব্য )। 

অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবাগ* সাম্রাজো ১৮৪৮ থ্রীঃ ফেব্রুয়ার+ 'বিপ্রব দাবানল সূন্টি করে। 

আঁঞ্জুয়ার রাজধান? ভিয়েনা নগরীতে ছান্র ও শ্রীমকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইহার 
ফলে মেটারানক পলায়ন করেন? মেটারনিকতন্মের পতন ঘটে । 

ভিয়েনায় বিশ্ব আশ্টিয়ার নূতন সাবধান বচনার জন্য একটি জাতীয় সভা আহত 
হয়। সম্পাত্তর ভিত্তিতে ভোটাধিকার গৃহীত হয়। সাধারণ লোকে এজন্য 'বযন্ত 

হইয়া পুনরায় বিদ্রোহ করিলে আঁল্টুয়ায় সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। 
এইভাবে ভিয়েনাতে গণতান্মিক বিপ্লব ঘটে। 

ইহার পর আঁ্টয়ার সাম্রাজোর অন্তগণত হাঙ্গেরপতে জাতণয়তাবাদশী [বিদ্রোহ দেখা 
দেয়। হাঙ্গেরীর সংখ্যা্গারচ্ঠ আধবাসণরা ছিল মাডয়ার গোচ্ঠীর । হাঙ্গেরীর মাডয়ার 
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ফ্লাম্সে ও ইগুরোপে ১৮৪৮ থ্রাঁঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্রব ১৮ 

(718891 )১ জাতীয়তাবাদ্র প্রাণপৃরহষ লই ঝসাথের (1.0015 705581) ) নেতৃতে 

মডিয়াররা মার্চ সংবিধান (1৬৪10) [৪৬5 ) দ্বারা হাঙ্গেরণয় 
হাঙ্গেরীতে বিপ্লব রথ ঠা ট ্ ংবি নিক স্বাধীনতা ঘোষণা করে । হ্যাপসবাগ" সম্রাট হাঙ্গেরপর সাংবিধা 
শাসক হিসাবে স্বীকৃত হন। প্রকৃত ক্ষমতা হাঙ্গেরগয় পালণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত হয়। 
সম্পত্তির ভোটাধিকারের জাত্ততে এই পালণমেন্ট মিবশচিত হয় । 

দক্ষিণ হাঙ্গেরতে ক্লোট ও সাব জাতি বাস করিত। হাঙ্গেরর স্বাধধনতা ঘোধিত 
হইলে তাহারা আশঙ্কা করে যে, আষ্ট্ুরানদের স্থলে উত্তর হাঙ্গেরীর মাভয়াররা তাহাদের 

উপর আধপতা কারবে। সৃতরাং তাহারা যোসেফ জেলাককের 
( 195501) 1611901০ ) নেতৃত্বে দাক্ষণ হাঙ্গেরর স্বাধখনতা ঘোষণা 

করে। ইহা ছিল ক্োশির জাতীয়তাবাদের প্রকাশ । পরে এই অগ্ুলের নাম হয় 
যৃগোষ্সাভিয়া । 

আল্ট্ীয়ার সাম্াজোর অন্যতম প্রদেশ বোহেমিয়াতে চেক ও গ্লাভজাতিই ছিল 
সংখ্যাগারষ্ঠ ; বোহোনিয়াতে জার্মানরা ছিল সংখ্যালঘু শাসক জাতি। ফেব্রুয়ারণ 
ৰোহেমিয়ায় চেক বিপ্লবের প্রভাবে বোহেমিয়ার চেকগণ এই প্রদেশের স্বাধীনতা 
বিপ্লব ঘোষণা করে। হ্যাপসবাগ" সম্াটকে সাংবিধানিক শাসক হিসাবে 
স্বাঁকার করিয়া বোহেমিয়ায় একটি স্লাভ জাতণয় রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় । 

অষ্টিয়ার সাম্রাজভূক্ত উত্তর ইতালণর লম্বা: ও ভিনাসিয়া প্রদেশেও জাতীয়তাবাদন 
আষ্ট্ররা অধিকৃত উত্তর বিদ্রোহ দেখা দেয় । লম্বা্ড হইতে আম্ট্ীয় সেনাপাতি রাডেটাস্ক 
ইতালী ( 7২৪669210 ) পশ্চাদ"পরণ কাঁরয়া 'ভিনাসয়া প্রদেশের একটি 
দুর্গে আশ্রর েন। ইঙালাঁতে জাতায়তাবাদা বিদ্রোহ প্রবলবেগে ছড়াইয়া পড়ে । 

ইতালীর ।পডমণ্টের রাজা চাল'স এলবাট' প্রজাদের দাবী মালয়া লইয়া স্ট্যাটুটো 
(90809০) নামে এক সংাবধান গ্রহণ করেন। তিনি সম্পান্তর ভিত্তিতে ভোটাধকার 

গ পালণামেণ্ট প্রবর্তন করেন। আন্দট্রয়ার হাত হইতে ইতালধকে 
উর মুত্ত কারবার মানসে তিনি আঁ্টিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
বিশ্ব এদিকে ইতালীয় বিপ্লব ম্যাংাঁসনী রোমে এক প্রজাতন্ স্থাপন কারয়া 

ইয়ং ইতালীয় দলের নেতৃত্বে ইতালীকে এঁক্যবন্ধ করার সঙ্কঙ্প 
নেন। ইতালণতে পিডমণ্ট রাজ চাল'স এলবাটের নেতৃত্বে রাজতান্লিক ও ম্যাংসন*র 
নেতৃত্বে প্রজাতান্মিক মহান্তযদ্ধ আরম্ভ হয় । 

ফে্্রুম্রান্সী হিগীবেন্র নিফুলনভ্াান্স কান (459 ০8888 ০1 
1186 601191986০1 1056 77608ঞ্চ চ৩ড0186101) ) £ ফেব্রুয়ারণ বিপ্রব প্রায় সমগ্র 

ইওরোপকে প্লাবিত কারলেও শেষ পযন্ত আঁধকাংশ চ্ছানে ইহা বিফলতায় পর্যবাসত হয় । 

ফ্রাল ও জার্ধানীতে ফ্লান্সে প্রজাতন্তী ও সমাজতন্ত্র দলের মধো 'বরোধের ফলে, 
বিশ্বের বিফলত! ফ্রান্সে বিপ্লবের গতি স্তব্ধ হয়। এই সূযোগে বোনাপার্টন্ট' 
নেতা লুই নেপোঁলয়ন ক্ষমতা আঁধকার করেন। ইওরোপের অন্যানা দেশের 
মশা তা? 

১, এই শবাটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ মডিয়ার হইবে । 

দক্ষিণ হাঙ্গেরী 



১৮৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

বিপ্লবের প্রতি ফ্রান্স বথাযোগ্য নেতৃত্ব ও সহায়তা দিতে বিরত থাকে । বিপ্লবের পিতৃভূমি 
হিসাবে কান্সেরই কর্তব্য 'ছিল অন্যান্য দেশের বিপ্লবে সাহায্য করা। কিন্তু ফ্রান্সের 
ওদাসীন্য বিপ্রবের সফলতাকে ব্যাহত করে। জামণানীতে 'বপ্রবের বিফলতার কয়েকাট 

কারণ ছিল। প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্লেডারিক উইলিয়াম জার্মানধর় জাতাঁয়তাবাদের 
পক্ষে মৌথক সমর্থন জানাইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দানে বিরত থাফেন। 
ফাঙ্কফুট' সাললামে্ট তাঁহাকে জার্মানীর সাংবিধানিক রাজপদ গ্রহণের প্রস্তাব 'দিলে 
[তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। আঁন্ট্য়ার সেনাদল ফলাঙ্কফুট" ভাক্গয়া দিলে তিনি 

নগরব দর্শকের ভুমিকা নেন। ফলে জামণানীর জাতীয়তাবাদ 'বপ্লব দামত হয়। 
ক্রাঙকফুট পালণমেণ্ট ছিল বজেণয়া ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ । ইহার পশ্চাতে 
শ্রীমক ও সাধারণ লোকদের সমর্থন না থাকায় ইহাকে দমন করা সহজ হয়। 

ইতালশতে বিপ্লবের বাথ'তার কারণ ছিল আঁ্টরপ্নার সামরিক প্রাধান্য । আশম্্ররার 

সেনাপতি র্ডেটচ্কি পাচ্টা আক্রমণ চালাইয়া পিডমণ্ড রাজ চালস এলবাট*কে কাম্টোজা 
ও নোভার়ার যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন? তান চাল'স 

ইতালীর বিশ্ব দমন । ী 
এলবার্টকে পদত্যাগে বাধা কহেন । ভিতর ইম্যানংয়েল পিভমন্টের 

রাজা হইয়া আষ্টীয়ার সহিত চ্ছিতাবন্থা রক্ষা করায় বাধ্য করেন । মধা ও উত্তর ইতালীতে 
আন্্িয়ার আধিপত্য পুনঃস্থাঁপত হয় । এদিকে ফরাসী সম্রাট তৃতয় নেপোঁলিয়ন 
ফরাসী সেনাদল পাঠাইয়া রোমে ম্যাধাসন?র প্রজ্াতান্মিক সরকারকে দমন করিলে 
ইতালীর বিপ্লবের পতন ঘটে। তাছাড়া ইতালীয় জাতাঁয়তাবাদীদের মধ্যে মতের মিল 
ছিল না। এক শ্রেণীর নেতা 'পডমণ্ডের নেতৃত্বে রাজনোতিক এঁক্য চাল । জপর 'দিকে 
ম্যাধীপনী ও তাঁহার সমর্থকরা ইয়ং ইতালী গলের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক এঁক্য চান । 

ইতিমধ্যে আশ্টীয়ার সেনাপতি ভিন্দিসপ্রাংস ( ৬1701501618 ) ভিয়েনার বিদ্রোহ 
দমন করিয়া হ্যাপসবার্গ সম্রাটের স্বৈরশাসন ফরাইয়া আনেন । আঁন্টয়ায় নূতন সম্পাট 

ফ্ান্সিস যোসেফ বিপ্লবী সংবধান নাকচ করিয়া আতম্টুয়ায় পুনরায় 
নি স্বৈরশাসন স্থাপন করেন । বোহেমিয়ার বিদ্রোহ এই সঙ্গে দামত 

হয়। একমাঘ হাঙ্গেরী তখনও স্বাধশনতা বজায় রাখে । কিন্তু 

রাশিয়ার জার নিকোলাস পুরাতনতন্ত পুনঃপ্রাতিষ্ঠার জন্য আন্টরিয়ার সাহায্যে আগাইয়া 
আসেন । ফলে মান্ট্রয় ও রুশণয় বাহিন একযোগে হাঙ্গেরপ আক্রমণ করিলে ছাঙ্গেরীর 
বিপ্লবী সরকারের পতন ঘটে। হতাশার গভীর গহ্বরে ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবীরা 
দিনযাপন বযেন। 

১৮৪৮ শ্রাঃ বিপ্লবের বিফলতার অনাতম কারণ ছিল ইওরোপের বিপ্লবী শান্তগ:ীলর 
মধ্যে সংগঠনের অভাব । ফ্রান্স, ইতালণ, জামণানী, হাঙ্গের প্রভীত দেশের বিপ্লবীদের 

মধ্যে কোন যোগাযোগ ও যোথ পারকচ্পনা ছিল না। ফলে 

পাও ১ প্রতীন্তয়াশল শান্ত ইহার সংযোগ নেয়। দ্বিতীয়তঃ, এক দেশে 
যখন 'বপ্রবীরা প্রাতীক্রয়াশীল শন্তপ্ন সাহত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তখন 

প্রতিবেশ' দেশের বিপ্লবশরা 'নাস্ক্য় থাকে । ফলে ইতালী বিপ্লবীদের পাহাষ্যে হাঙগেরা 



ফ্লাশ্সে ও ইগরোপে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ১৮৯ 

আগাইয়া আসে নাই, অথবা বোহেমিয়ার সাহায্যে হাঙ্গেরী আগার নাই। তৃতীয়তঃ, 
এই বিপ্রব ছিল প্রধানতঃ বুর্জোয়া বা মধ্যাবস্ত এবং বৃদ্ধিজশবী শ্রেণীর হারা 
পারচালিত । ব2100167-এর মতে, ইহা ছিল “বাঁদ্ধজীবাীঁদের বিপ্লব” (7২০৬০1৪(1০% 
০1 171611৩00815 )। ফলে শ্রামক, কৃষক প্রভৃতি ইহাতে বহুল পারমাণে নিরপেক্ষ 
০থাকে। সম্পান্তর 'ভীন্ততে ভোটাধকার এই শ্রেণীকে উদ্দীপিত কাঁরতে ব্যর্থ হয়॥ 
সর্বশেষে, আম্টয়া, রাশিয়া প্রভাতি দেশের নয়ামত, সংশাক্ষত সেনাদলের সাহত যুদ্ধে 
জয়লাভ করার ক্ষমতা বিপ্লবীদের ছিল না। তাছাড়া ডেভিগ্ভ টমসনের মতে, এই সময় 
ইওরোপে এক মড়ক দেখা দেয়। ফলে লোকে মৃত্যুভয়ে বিপ্লব সম্পকে উদাসীন হইয়া 
পড়ে। তব:ও বলা বায় ষে, ফেরুয়ার 1বপ্রবের আঘাতে ভিয়েনা ছীন্তর ভাত্ত একেবারে 
দুবল হইয়া যায়। ইওয়োপে জাতীয়তাবাদ তীব্রতর হর। 

বিভ্ডিক্ম দেস্ণে ফে্ত্রুয্রা্ী বিলানেক্প শান্লা ও €শ্শিষ্ট্য 
(00702177017) 91670867708 ০01 60০ 780108757 79501886018 01 1848-49 ) £ 

১৮৪৮ প্রঃ কান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সংবাদ ছড়াইয়া পাড়লে জার্মান”, আশ্টিয়া ও 
হাপসবার্গ সাম্র'ঙ্জো, ইতালী প্রভাত দেশে বিপ্রব আরম্ভ হয়। এীতহাসিক লজের 
মতে, ফ্রান্সের বিপ্লবী চুল হইতে উত্থিত লাগ্রস্ফুলিঙ্গ ইওরোপের দাহা পদাথে" পাড়য়া 
দাবানল সৃষ্টি করে। 'বাভল্ন দেশে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ধারার মধ্যে কোন এঁক্য ও 
সমতা ছিল কিনা এীতহাসিকেরা তাহ। বিচার কারয়া থাকেন। 

কেম্বিজ অধ্যাপক ডাঃ চাললস পাউথাংসর মতে, প্রাত দেশে ১৮৪৮ শ্রধঃএর বিপ্লব 
ক্থানীয় কারণে স্বতল্রভাবে ঘাটন্নাছল। “যাঁদও এই বিপ্লবগুলি ছিল সমকালীন এবং 
সম-আদশে উদ্দীপত তবহও ইহারা 'ছিল স্বতন্ত্র ঘটনা ।”১ ডাঃ পাউথাসের মতে» 
বাঁভম বিপ্রবগ্লয় মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না। 

এই বিপ্রবগুলিকে পারিচালনার জন্য কোন কেন্দ্রীয় বিপ্লবী পরিষদ ছিল না। এক 
দেশের বিপ্রবীরা অন্য দেশের বিপ্লবীদের সহিত কোন সংযোগ রাখিত না। ইওরোপের 
মারার বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য ক্রান্স আগাইয়া আসে নাই। বোহোময়ার 
অভিমত ;ফেব্রুর়ারী বিপ্লবের দমন আরন্ভ হইলে হাঙ্গেরীর বিপ্লবারা নিক্ষিয় থাকে । 
বিশ্লবগ্তলির হ্বাতন্ত্রতা আসলে ১৮৪৮ প্রীঃ বিপ্রবগ্লি 'ছিল শিজ্প-বিপ্বের ফলে উদ্ভুত 
ও বিচ্ছিন্নতা অর্থনোতক ও সামাজিক সঙ্কটের ফল। এই কারণে ইহাদের মধ্যে 

আপাততঃ কিছু সাদৃশ্য দেখা দেয় । যাঁদ প্রাত দেশে বিপ্লবের জন্য 
ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকিত তবে ১৮৪৬ খ্রীঃ অকস্মাৎ তাহা ঘাটতে পারিত না। 

এীতিহাসিক ডোঁভড টমসনের মতে, “এই বিপ্রবগ্লি ছিল একাত্ম এবং একই 
বপ্লবের প্রকাশ । এই বিপ্লবগৃলির মূল ও গাঁতর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।”২ 
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১৯০ ইওরোপের ইতিহাসের রপরেখা 

ফরাপী বপ্রব-প্রসৃত গণতন্ম ও জাতীয়তাবাদ এই 'বিপ্রবের প্রধান আদশ* হিসাবে কাজ 
করে। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে প্রজাতন্ন ও সর্বসাধারণের ভোটাধকার 

ডেডিড টমসনের ৃ 
যতি : ফেব্রুয়ারী. স্থাপন ছিল এই বিপ্রবের লক্ষ্য। গ্রেনভিলের মতে, ফ্রান্সে 
বিপবগ্তলির আঘর্শ জনগণের সাবভোমত্ব নাতি (9০9561518069 ০91 100৩ 

[80016 ) গ্রহণ করার ফলে বংশানংক্রামক রাজবংশের শাসনের 
প্রাত অনাস্থা প্রকাশ করা হয় ।১ 

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্রবগৃীল ছিল মৃখ্যতঃ ভিয়েনা চুক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রাতক্রিয়া 1” 
ভিয়েনা চুন্তর দ্বারা ইওরোপে বংশানংক্রমক রাজতল্ম গু স্বৈরতন্ত স্থাপন করা হয়। 

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের জাতীয়ত।বাদী ও গ্রণতন্দের ধান্ধায় ভিয়েনা 
কংগ্রেসের প্রাতক্রিয়াশীল ইমারত ভাঙয়া পড়ে। জার্মানীকে 

ফ্লাঙ্কফুট' পালশামেণ্টের দ্বারা এঁক্যবদ্ধ করার চেস্টা জামান 
জাতীয়তাবাদের জয় ঘোষণা করে । হ্যাপপবাগ সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদী প্রভাবে 
মাঁডয়ার, ক্লোট ও চেক প্রভাতি জাতিগহাল স্বাধণন রাজা গঠনের চেম্টা করে। ইতালীতেও 
জাতীয় এঁকাকে স্থাপনের চেম্টা করা হয়। এইভাবে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ভিয়েনা চুন্তিতে 
দারুণ ফাটল সষ্টি করে। তাছাড়া ফেব্রুয়ারশ বিপ্লবে মেটারানিকতন্লেরও পতন ঘটে। 

'মেটারাঁনক সাম্ট্রয়া হইতে পলাইতে বাধ্য হন 
১৮৪৮ শ্রীঃ ।বপ্লব ছিল প্রধানতঃ নিয় বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণ ও 

বাদ্ধজশীবীদের দ্বারা পারচালিত । 1800167 এজন্য এই বিপ্লবকে “]২০৮০186০ ০? 

ৃ [06511500819 বা বাদ্ধজীবীশ্রেণখর বিপ্লব বলিয়াছেন । কাব, 
পাতি বুর্ধোয়। শ্রেণীর ্ রঃ 
অভূখান অধ্যাপক, সাংবাদক, মাইনজীবরাই এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়। 

ধনী বুর্জোয়া বা (17815 ০০০:৪৩০)১ ) শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্ন 

বুজেশয়া বা (9০৮০ ৮০ম1৪৩০19 ) শ্রেণীর বিপ্লব ছিল এই বিপ্লবের শ্রেণী চীরন্। 

শ্রামক শ্রেণ বিপ্লবের সামিল হইলেও নিয় বৃ্জোয়ারা তাহাদের ক্ষমতায় বণিত করে। 
১৮৪৮ শ্রীঃ বিপ্লব প্রধানতঃ নাগারক বিপ্লব ছিল। প্য।রিস, বার্লন, ফ্রাওকফুট+ 

ভয়েনা, রোম প্রভৃতি শহরই ছিল এই বিপ্পবের স্নায়ুকেন্দ্রু। নাগাঁরক মধ্যাবত্ত ও 
শ্রামক শ্রেণীর অসন্তোষই ছিল এই 'বপ্রবের কারণ । গ্রামাঞ্চলের 

নাগরিক বিজ কৃষকর্দের মধ্যে এই বিপ্লবের প্রাতাক্রপ্না দেখা যায় নাই॥। কৃষক, 
জাঁমদার শ্রেণ এই বিপ্লব হইতে দূরে ছিল। 

ভৌগোলিক দিক হইতে ১৮৪৮ শ্রণীঃ বিপ্রব ছিল প্রধানতঃ মধ্য ইওরোপে সীমাবদ্ধ । 

মধ্য ইওরোপের শিল্পপ্রধান শহরগহালতেই এই বিপ্লব দেখা দেয়। ইওরোপের প্রানম্ডিক 
রাষ্ট্রগহাল বথা রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, স্পেন, বেলাদিয়াম, হল্যাণ্ড 
ও ইংলণ্ডে ইহা ঘটে নাই । ইহার প্রধান কারণ ছল যে, কৃষি-প্রধান 

পূর্ব ইওরোপ ও স্পেনে শল্পশাবপ্লবের সমস্যা ছিল না। 'শিঙ্পপ্রধান ইলংণ্ড ও 

ই 10, 00500, 

ভিয়েনা চুক্তির 
বিরুদ্ধতা 

মধ্য ইওরোপীয় বিপ্নব 



ফ্রান্সে  ইওরোপে ১৮৪৮ শ্রাঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ১৯১ 

হল্যাণ্ডে সয়কার আইন দ্বারা শ্রীমকের স্বাথরক্ষার চেত্টা করে। ফলে ইংলণ্ড ও 
হলাযাণ্ডে এই বিপ্লব হয় নাই। তাছাড়া এই বিপ্লবের দুহাট স্নায়। কেন্তু 

ছিল। বিপ্লবের প্রার্থামক প্রেরণা ফ্রাশ্স হইতে আসলেও, পরবতাঁ প্রেরণা ইতালী 
হইতে আসে। 

সবশেষে এই বিপ্লব ব্যর্থ হইবার প্রধান কারণ এই ছিল যে, কৃষক ও শ্রামক এই 
বপ্লবে সামিল হয় নাই । বাদ্ধজীবিরা মাস্তি্ক দিলেও, পেশী 

শমকও কষকের . বাতাত বিপ্লবকে ধাঁরয়া রাখা সম্ভব 1ছল না। তাছাড়া ইওরোপে 
এক ব্যাপক মহামারী দেখা দিলে লোক বিপ্লবী উদ্াম 

হারাইয়া ফেলে । 

ফে্শ্রুন্সা্ী লিঞ্ীন্েন্প হিত্ত জ্ঞুলাই লিঞ্বেল্প তুলন্ন 
( 00770798779 07) 091 606 9727 7৪৬০1801018 01 1848 ছ161) 0189 815 

7২৪৬০106101) 01 1890) $ ১৮৩০ প্রঃ জুলাই বিপ্লব এবং ১৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী 
বিপ্রব, উভয় ধিপ্রবের উপরেই ফরাসী বিপ্লবের মূল প্রভাব দেখা যায় । জুলাই বিপ্লবের 
ক্ষেত্রে উদ্বারনোতিক তাবধাপ়াই প্রবলতা পায় । ফরাসণ? বপ্লবের গোড়ার দিকে ১৭১৯০ প্রাঃ 

0 যেমন নিয়মতাচ্ত্িক রাজতম্ব্রের কথা ভাবা হয় ; সেইরপ ১৮৩০ এ্রঃ 
উ্বারসৈতিক বিগৰ. নিয়মতান্তিক রাজতশ্রের কথাই ভাবা হয়। লুই ফাল নে শী র্ 

নিয়মতান্বিক রাজা হিসাবে শপথ নেন। ফ্রান্সের বাহিরে হল্যান্ড, সুইজারল্যাণ্ড, 
স্পেন, সুইডেনেও নিয়মতান্ত্রিক আদশ প্রাধান্য পায় । জুলাই বিপ্বে প্রঙ্গাতন্ত্ বা 
গণভোটের দাবী সফল হয় নাই। জুলাই বিপ্রব ছিল মোটামুটিভাবে একটি 
উদারনোতক বিপ্রব। 

এই তুলনায় ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল অনেক চরমপন্থী । কারণ এই বিপ্লবের ফলে 

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ও গ্রণভেট স্থ।পিত হয় ॥ ফ্রাঙ্সের বাহিরে এই 
বিপ্লবের জাতীয়তাবাদ? চার লক্ষণীয় । সূতরাং ফেব্রুয়ারী 
বিপ্লবের সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের ১৭৯২ খীঃ জ্যাকোবিন পষায়ের 

অনেকটা মিল দেখা যায়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল নিঃসন্দেহে জুলাই বিপ্লবের তুলনায় 
চরমপন্থী । 

শ্রেণীগত 'দিক হইতে বিচার কাঁরলে, জুলাই বিপ্লবকে ধনী বুঙ্জেয়াদের বিপ্লব 
বল। যায়। একমার বেলাঁজয়াম ছিল ইহার ব্যাতক্রম । অপরাঁদকে ফেব্রুয়ার? বিপ্লব 

ছিল পাতি বুর্জোয়া, বাঁদ্ধজীব ও সাধারণ লোকের বিপ্রব। 
টাও প্র এই বিপ্লবে এই সকল শ্রেণণই 'ছিল কর্ণধার। তাছাড়া ফ্রান্সে 

এই বিপ্রবের একটি সমাজতান্রিক দিক ছিল। ফরাসণ শ্রামক ও 

সমাজতল্লবাদণরা ফ্রান্সে সমাজতম্ প্রাতষ্ঠার চেম্টা করে। বেকারের কম“ সংস্থানের 

জন্য জাতীয় কর্মশালা স্থাপিত হয় । 
ফঙ্গাফলের দিক হইতে জুলাই 'বপ্রবের ছায়া বেলাজয়ামের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব 

হয়। জাচ্নে বংশান:ক্রামক রাজতন্বের পতন ঘটে। নাংবিধানণিক রাজতল্ত স্থা'পত 

প্রজাতস্ত্বাদ ও 

সবনাধারণের ভোট 



১৯২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ধ্য়। ফেব্রুয়ায়ী বিপ্লবের দ্বারা ফ্রান্সে প্রজাতন্র ও গণভোট স্থাপত হয় । জামণানশর 
ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, প্রাশিয়া গ ইতালণর পিভমণ্টে নিয়মতাশ্মিক 

24০ শাসন চ্ছাঁপিত হয়। তবে শেষের বিপ্লবের ফলে ভিয়েনা চুন্তর 
প্রাতক্রিয়াশখল 1ভাত্ত ধ্বাঁপয়া যায় । 

পাঠস.চ? 

১। 080 10102781005 86৮০61) [২5৬০1010105. 

২। 001001) 0০1916--15910102 917709৩ 1815. 

৩। 10810 11017501)--820170190 911706 তব ৪১০016017. 

৪1 17211501119 7২০90910018---101)6 হ২5ড০10010105 01 1848. 

৫1 বি 210161--11)5 [5৬০106101) 01 110765115001215. 

৬। 06017065 19৮620---11)6 11210111501 2 হ২5৬০1(০, 

ও 6৬ 02110011086 1%0061) 7719001, ৬০1. ১. 

ুতর্দস্ণ অনম্থ্যান্ 

দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উখ্যান ও পতন, ১৮৪৮-৫২ শ্রীঃ 

(10102 2152 800 2811 0 0155 ১০০০০ 

ঢ7161)01 1২210110110, 1848-52 ) 

রয়োদশ অধ্যায়ে ১৮৪৮ শ্র+ঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে আলয়েম্স রাজতন্ের 

পতন এবং ছিতণয় প্রজাতম্ঘর প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিস্তারতভাবে আলোচিত হইয়াছে 
ভিতীয প্রজাতন্ত্রের. পৃ ১৮০ দেখ )। লুই 'ফাঁলপের পতনের পর প্রজাতাশ্তিক ও 

গশ্চাতে কৃষক সমাজতান্মিক দলের বৌথ সহযোগিতায় ফ্রান্সে 'ছিতায় প্রজাতন্ত 
সম্র্ায়ের গমর্থনের চ্াপিত হয়। ফেব্রুয়ারশ বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ প্যারিসের নাগরিক 

বান বিপ্লব। প্যারসের নাগারকরাই ছিল এই প্রজাতন্দোর সমর্থক। 

ফ্রান্সের গ্রামাগুলে ফেব্রুয়ারণ বিপ্লবের কোন প্রভাব 'ছিল না। ফেব্রয়ারী বিপ্লবের ফলে 

প্যারিসে প্রজাতন্ম হ্থাঁপত হইলে প্রজাতন্দের সাঁছত গ্রামের কষফদের কোন আত্মিক 

যোগ ছল না। এই কারণে ছিতীয় প্রজাতন্ঘের ভীত্ত ছিল খ.বই দর্বল। দ্বিতীয় 

প্রজ্জাতন্মের সাবধান অনুসারে ফ্লান্দে সর্ব-সাধারণের ভোটাধিকার হ্থাপত হয়। ফলে 

ভোটাধিকার সংখ্যাগার্ঠ কৃষকদের হাতে 'চাঁলয়া বায় । কৃষকদের সমর্থন ছাড়া এই 
প্রজাতঙ্যোর স্থায়িত্ব রক্ষা করা কষ্টকর ছিল । প্রজাতন্ত্র দল কুষকদের সমর্থন পাইবার 



দ্বিতীয় ফরাসণ প্রজাতম্তের উত্থান ও পতন, ১৮৪৮-৫২ ঘ্রঃ ১৯৩ 

জন্য গ্রামে প্রচার করে নাই॥। কিন্তু ফরাসী কৃষক সমাজের সমন লাভে বাথ 
হওয়ায় এই প্রজাতন্ স্থায়িত্ব হারায় । ১ 

দ্বিতীয় প্রজাতণ্্ হ্থাপনের পর প্রজাতাগ্মিক ও সমাজতান্তিক দলের মধ্যে বিরোধ 
দেখা দেয়। প্রজাতান্নিক দল ছিল নয় বুজ্জোয়াদের দ্বারা সমাথত। এই দলের 

নেতা লা-মার্টন সর্বসাধারণের ভোট দ্বারা প্রজাতন্ হাপনকেই 
দা বিপ্লবের মূল লক্ষ্য বালয়া ঘোষণা করেন। অপর দিকে 
তাস্ত্রক্দের বিরোধ  সমাজতাম্ধিক দলের নেতা লুই ব্লক (1:9819 81910) সমাজতদ্ত 

প্রাতষ্ঠাকেই লক্ষ্য হিসাবে নেন । কমহনের কর্মসংচ্ছান, অখাঁবকাধ 

আধিকার; শিল্পে মালিক ও শ্রামকের 'মাঁলত সমবায় স্থাপন, শ্রামকের নাধা মজুরী 
প্রভাত দাবী সমাঙ্তান্প্িক দল সমর্থন করে । বাহাদ্ধজশীব ও নিয় বৃজেশীয়া সমার্থত 
প্রজ্জাতান্তিক দল এই দাবীগহীলিকে সমর্থন করিত না। প্রজাতাম্তিক দলের মুখপান্ত 
কাব ও সাহাত্যিক লা মাটন ঘোষণা করেন যে, “আম প্রজাতম্ত্রকেই একমাত্র বিপ্লবের 
লক্ষ্য বলিয়া মনে কার ইহার বেশ" কিছ নয় ।”২ ইহার ফলে জন্মলগ্ন হইতে 'ছ্বিতায় 
প্রজাতণ্তর এক সগ্কটে পতিত হয় । 

প্রজাতদ্ঘ স্থাপিত হইবার পর উপরোন্ত দুই দলের বিরোধ হইয়া প্রকট উঠে । লুই 
ব্রঙক ও আলবার্ট নামে দুই সমাজতাশ্ন্িক মল্ত্রণ দাবী করেন যে, সরকারে শ্রম বভাগের 

জন্য একট স্বতন্ত্র দপ্তর চ্ছাপন করিতে হইবে। কিন্তু প্রজাতন্ত্ীরা 
তত এই দাবণ অগ্রাহ্য করে। তাহারা লুই ব্রঙ্ককে শ্রম কাঁমশনের 

সভাপাঁত নিযুক্ত করেঃ কিন্তু শ্রমমন্ত্রীর পদে তাহাকে 'নয়োগ 

কারতে বিরত থাকে । সমাজতম্ত্রী দল রন্তু পতাকাকে জাতীয় পতাকা হসাবে 
গ্রহণের দাব জানাইলে তাহাও প্রত্যাখ্যাত হয় ॥ শ্রামক অপন্তোবকে আপাততঃ চাপা 
দেওয়ার জন্য জাতীয় শ্রামক শশার চশ্থাপন করা হন্ন। এই শিবিরে যে সকল শ্রামক 
নাম লেখায় তাহাদের প্রত/হ ২ ফ্রাঁ হারে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা ছয়। সমাজতন্্রশরা 
আপান্ত জানার যে, শ্রাীমকদের জখীবকার অধিকার দানের পারবর্তে কর্মসংস্থান শিবিরে 
মাত্র ২ ফাঁ ভাতা 'দিয়া এই 'শাবিরকে ভ্লাণ শাবরে পারণত করা হইয়াছে । ইহার ফলে 
কমন শ্রামকরা বেকার ভাতা ভোগ করিয়া বৃত্তিভোগণ ভিক্ষুকে পারিণত হইবে। 

ইতিমধ্যে জাতীয় সভা বা ফরাসী পার্লামেন্টের নির্বাচন অন:ষ্ঠিত হইলে সমাজ- 
তাঁম্মিক দল শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। গ্রামের কৃষকরা সমাজতাম্মকদের বিরুদ্ধে 

ভোট দেয়। ভোটে 'জিতিয়া দংখ্যাগ:র; প্রজাতাম্িক দল জাতীয় 
জুন মাসের রাত শ্রামক শাবির বন্ধ কারয়া দের । এই 'শিবিরগুলি বঞ্ধ হইলে বহু 
৪ শ্রামক বেকার হইয়া পড়ে॥ বেকার, ক্রুদ্ধ শ্রামকেরা সমাজতম্মদের 

নেতৃত্বে প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ রচনা করে। তাহারা সরকারা সেনাদের সাহত 
র্তান্ত সংগ্রামে অবতাঁণ" হয়। প্রজাতন্মের সেনাপাঁত ক্যাভিগন্যাকের সেনাদল প্রায় 

১৯. 30: া0020800, 

২, *] 28600. 6058 ডি9001)11080 00561070906 8৪ 8159 9019 8170) 04 01511156101)”, 

ইগুরোপ ধব. এ)--১৩ 



১১৪ ইওরোপেয় ইতিহাসের রূপরেখা 

১০ হাজার শ্রীমককে গুলি করিয়া হত্যা করে এবং ৪ হাজার শ্রমককে আলজোরয়ায় 
নিবাসনে পাঠায় । এই গৃহধুদ্ধের লাম ছিল জুন মাসের গৃহযুদ্ধ । ডোৌভদ্ড টমসনের 
মতে, “জুনের গৃহযুদ্ধের ফল ছিল শোচনীয় ও সৃদ্রপ্রসার+1৮ (১) ইহার ফলে 
দ্বিতীয় প্রজাতন্ম সাঁকুলেং ও দরিদ্র শ্রেণীয় সমর্থন হারায় । (২) দারদ্রু জনগণের 
নিচ্চুর রন্তপাত সাধারণ নাগারকদের মনে প্রজাতন্ত্র সম্পকে ঘৃণা সণ্চার করে। ভর 
ছিউগো মন্তব্য করেন যে, “জুনের রম্ঝরা দিনে বর্ধরতার ছ্বারা সভ্যতাকে রক্ষা করা 
হয়; ইহা ছিল পাঁরতাপের বিষয় ৮” (৩) গৃহযুদ্ধের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলে, বুর্জোয়া শ্রেণী হতাশ হইয়া পড়ে। তাহারা একাঁট শান্তশালশ শাসনবাবন্থা 
কামনা করে। (8) গ্রাম'ন কৃষকশ্রেণী এই ধারণা নেয় ষে, প্রজাতাশ্নিক সরকার দেশে 
শান্ত-শ:ঞ্খলা হ্থাপনে ব্থ' হইয়াছে । তাহারা লুই নেপোলিয়নের দ্বৈর শাসনের 
দিকে তাকাইতে থাকে । 

ইতিমধ্যে দলের দুইটি ভ্রান্ত নীতি দ্বিতীয় প্রজাতন্বের পতন আনবার্ধ করে । 
সরকারা অর্থ সওকট মোচনের জন্য সরকার কৃষকদের প্রদেয় করের উপর প্রাতি ফা পিছ 
৪৫ সোণ্টম পায়মাণ কর বাড়াইয়া দেন। কর বাড়লে কৃষক সমাজ অসম্তু্$ হয় । 

এছাড়া প্রজাতন্বের নৃতন রাম্ট্রপাতিকে শাসন বিভাগের সর্বময় 
রা পি ক্ষমতার অধা*বর করা হয়॥ মাঁকনি দেশের ন্যায় তাঁহাকে 
্াস্ত নংবিধান সরাসরি গণভোটে ৪ বৎসরের জন্য।নিরবাচনের নিয়ম করা হয়। 

সংবধানে তাঁহার উপর আইনসভার নিয়ল্লণ রাখা হয় নাই। 
রাষ্ট্রপাতকে এইরূপ নিরঙ্কুশ, নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতাদানের কুফল আঁচরেই ফলে । 

রাষ্ট্রপতির 'নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে বোনাপার্ট দলের প্রার্থী লুই নেপোলিরন, 
প্রজাতান্লিক দলের প্রাথাঁ ক্যাভগন্যাককে বহু ভোটে পরাস্ত করিয়া রাষ্ট্রপাতির পদ 

অধিকার করেন । নূতন সংবিধান অনুসারে রাস্ট্রপাঁতর যে নিরৎকুশ 

ূ ও নেপোধিযনের ক্ষমতা ছিল, লুই নেপোঁিয়ন তাহার পর্ণ সুযোগ লইয়া ১৪৫১ 
' নির্বাচন শ্রীঃ ইরা ডিসেম্বর আইন সভা ভাঙিয়া দেন। [তিনি পুনগ্নায 

রাম্ট্রপাতি হিসাবে নির্বাচিত হইয়া ২রা ডিসেম্বর ১৮৫২ গ্রী ছিতীয় 
প্রজাতন্ের অবসান ঘোষণা করেন। তান ?নজেকে ফ্লান্সের ছিতীয় সম্রাট হিসাবে 

ঘোষণা করেন । গৌরবালপ্সু ফরাসী জনসাধারণ মনে করে যে, লুই নেপোলিয়নই 
একমান্র বান্ত ধান ইওরোপে ফ্রান্সের হতমধাদা পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন । কৃষকেরা 
মনে করে যে, ল্ই নেপোঁলিয়ন ফ্লাম্সে আইন-শৃঙ্খলা চ্থাপন কাঁরতে পারিবেন। তাঁহার 
একনায়কতন্কে তাহারা গণভোটের ছারা স্বীকৃতি দেয় । এইভাবে 'দ্বিতাঁয় প্রজাতন্মের 

পতন ঘটে। 

পাঠ্সূচণ 

১। 0০০০১৪--719601 ০01 5121003, 

২। [39226--15010195 91106 1২8০1601, 



ফ্রান্সের খিতধর সামাজ্য ১৯৫ 

৩1 0.4. 9, 07505111৩10 [5591)91১50. 

৪1 001:0010 0181£--1601005 911০5 1815. 

গঞ্দসণ ভযথ্যাজ্ 

ক্রাব্সের দ্বিতীয় সাআ্জাজ্য £ সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের 

শাসন (১৮৫২-১৮৭০ শ্রী) 

(9800180 চ121701) 577010116 : [২6120 ০0: 

19170091501) 117, 1852--1870 ) 

ছ্বিতীস্্ ফল্পানী লাআ্াজ্যেলল নৈশিষ্ট্য (518011168765 ০1 
(76 36001710. 71871018 177110176 01? [21901607) |) ১৮৪৮ গ্রীঃ ফেব্রুয়ারা 

বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত দ্বিতণর প্রজাতন্ের রাশ্ট্রপতি পদে লুই নেপোলিয়ন নির্বাচিত 
হন। লুই নেপোলিয়ন ছিলেন মহাবশর নেপোঁলয়নের ভ্রাতুষ্পুঘ্র । তিনি ১৮৪৮ খ্রীঃ 

প্রজাতান্তিক মাদশের প্রতি অনুগত ছিলেন না। তাহার লক্ষ্য 
তৃতীয় নেপোল্নের ছিপ তাঁহার িতৃব্যের ন্যায় একনায়কতগ্ত স্থাপন করা। তানি সিংহাদনারোহণের 
তাৎপর্য তাঁহার জনপ্রয়তার সংযোগে সধাবধান সংশোধন করিয়া দশ বংসরের 

জন্য রাষ্ট্রপাত 1হসাবে গণভোটে অনুমোদন পান। পরে তান 
প্রজাতন্ত্র ধ্বংস কাঁরয়া নিজেকে '্িতাঁয় সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। বিরোধশ 
দলগুলিকে দমননীতির ছারা তান দমাইয়া দেন। সম্রাট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের 
পর [তান নিজেকে তৃতীয় নেপো'লিয়ন বলিয়া ঘোষণা করেন । গ্রেনভিল (3157₹1115) 
নামক এরাতহাসিক মনে করেন যে, ইওরোপের বংশানুক্রমিক রাজারা নেপোলর়নের 
বংশকে সহা ঝারতে পারত না। তাহাদের উত্যন্ত করিয়া নিজ বংশের গোরব প্রচারের 
জন্য লুই নেপোঁলয়ন-_“তৃতীয় নেপোলিয়ন” উপাধি নেন। তাছাড়া চতুঃশান্ত সন্ধির 
( 0894:801৩ 11181106 ) একটি শত ছিল যে, নেপোলির়নের বংশের কাহাকেও 
ফ্রান্সের শাসনভার লইতে দেওয়া হইবে না। লুই নেপোলিয়ন তৃতীয় নেপোলিরন 
উপাঁধ লইয়া এই নীতিকে অগ্রাহা করেন। গ্রেনাভিলের মতে, “তৃতীয় নেপোলির়নের 

সম্রাট খেতাব গ্রহণ ছিল আদলে একটি বিষয়ের প্রতীক। ইওরোপকে ইহা দ্বারা 
বৃঝাইয়া দেওয়া হয় যে, ভিয়েনা চুন্তর ন্যাধ্য অধিকারকে ইহা ছ্বারা অগ্রাহ্য করা 
হইল 1%১ 

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকাল ছিল উনবিংশ শতকের ইওরোপের ইতিহাসের 
১, 3:651109-5707৩ [881591096, 



১৯৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

একটি ঘটনাবহুল বুগ। তাঁহার শাসনকালে ফ্রান্স তাহার ৪০ বৎসরের পিছাইয়া-পড়া 
ূ নাত ত্যাগ করিয়া হঠাৎ প্রবল বিক্রমে ইওরোপাঁয় শান্তগলির 

তৃতীয় নেপোলিয়ন 
কর্তৃক জাতীয়তাবাদের প্রথম সারিতে আসন গ্রহণ করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন বুঝিতে 
সমর্থন যে, তাহার যুগে জাতীয়তাবাদ হইল এতিহাসিক শান্ত। তান 

ইহার সমর্থন করিয়া ইতালী, জামণন"তে জাতীয় রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠায় 
মৃখ্য ভূমকা নেন। ইহার ফলে ইওরোপের মানচিন্্র পারবাতত হয়। তাঁহার 
শাসনকালে ভিয়েনা সাম্ধির খারা স্থাপিত ইওরোপণয় শান্তি ও শ্ছিতাবন্থা ভাঙ্গয়া পড়ে। 
তৃতীয় নেপোলয়ন তাঁহার প্রগাতবাদী শাসন ও অর্থনোতিক সংস্কার দ্বারা ইওরোপে 
জনকল্যাণমূজলক শাসনব্যবস্থার অভূতপূৃব" নজীর স্থাপন করেন। এই কারণে বলা হয়- 
ষেঃ “যদিও তৃতীয় নেপোলিয়ন 'নিজে বিপ্লবী ছিলেন না, তবহও তান ইওরোপে বহু 
বিপ্লব স:ন্ট করেন ।৮১ 

ততীম্্ নেপোকিম্্ন্েন্ল আভ্যন্তরীণ স্শান্ব্যলজ্ছ] 
10017768610 7১০0110ড 01 181১01601 ) £ তৃঙয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ শান 

মাত ফরাসী ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ষৃগ বািয়া গণ্য হইয়া থাকে । (১) হ্যাজেন 
(7825) প্রভাতি এরাতহাসিকেরা মনে করেন যে, তৃতীয় 

তৃতীয় নেপোলিয়নের ৫ আতান্তরীণ নীতির নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থা ছিল তাঁহার 'পিতৃব্য প্রথম নেপোলয়নের 
লক্ষা অন্ধ অনুকরণ মানত । তৃতীয় নেপোলয়ন [05৪5 ০£ 181১01601) 

নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন ॥। এই গ্রন্থে তিন প্রচার করেন যে, 
তাঁহার 'িতৃব্য মহাবীর নেপোলিয়ন ছিলেন আসলে ফরাসী বিপ্লবের সম্তান। তিনি 

ফরাস+ বিপ্লবের ভাবধারার আলোকেই শাসন পাঁরচালনার চেস্টা বরেন। এজন্য তিনি 
দঢ় হাতে শাসন চালাইয়া বিপ্লবের আদর গ্ীলকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা ঝরেন। কিন্তু 
তাঁহাপন অকস্মাং পতনের ফলে তাঁহার কাজ অসমাপ্ত থাঁকয়া যায় । তৃতীয় নেপোলিয়ন 

বলেন ষে, নেপোলিয়নের উত্তরাধিকার? হিসাবে তানও এই আদর্শ পালন কারবেন। 

[স. ডি. হাযাজেনের মতে, ১৭৫২--১৭৬০ প্যঞ্ত আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে তৃতীয় 

নেপোলিয়ন একনায়কতন্ত্র ও সংস্কার নাতি নেন এবং ১৭৬৪--৭০ পযন্ত সংস্কার 
সফল হইলে তান উদারতল্ত্ী শাসন প্রবঙ্নের চেষ্টা করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে 
কারতেন যে, সংস্কারকে সফল কাঁরতে হইলে গোড়ায় একনায়কতল্মের দরকার । 
সংস্কার স্থায়ণ হইলে উদারতম্ প্রবাতিত হইতে পারে । 

গ্েনভিল (01570%1115 ) প্রভৃতি এতিহাসিক বলেন, ““ঙ্বতীয় সাম্রাজ্য, প্রথম 
সাম্রাজোর অন্ধ-অন্করণ ছিল না।”২ তিনি জানিতেন যে, যুগের পারবর্তনের ফলে' 
গঠনমূলক পারব্তনগুলি তাঁহাকে গ্বীকার করতে হইবে । তৃতীপ্ন নেপোলিয়ন শিল্প- 
বপ্রবের প্রয়োজনীয়তা সম্পকে বিশেষ সচেতন ছিলেন। মারস সিপোলা প্রভৃতি 

৯৯০ 

১, 8008) বৈ ৯0০16500 হা 001008618 ৪ 00 5 28501081008109 106 080860. 20080 - 

76০19810105 21 000008, 

২, পপু06 56900 0700175 সড5 00 81551800 12031560102, 01 11259 ম96- 
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অর্থনৈ'তক এতিহাসকের মতে, তৃতয় নেপোলিয়নের আমলেই ফ্রান্সে গ্রকৃত শিজ্প- 
বিপ্রবের সূচনা হয়। (২) তৃতীয় নেপোিয়ন শ্রামকণ্রেশীর দারদ্রা ও অসন্তোষের 
খবর রাঁথতেন। তিনি সিংহাসনে বাসবার আগেই চাও 10 1095070৮ ৮০৬০1 

বা দারিদ্রকে কিভাবে ধৰংল করা যায়, এ সম্পকে" পুস্তক রচনা করেন। সি. ডি. 
হ্াযাজেনের মতে, তৃতায় নেপোঁলয়ন 'হুলেন মানবতাপাদী। 'তাঁন সমাজের সকল 
শ্রেণীর স্বার্থের কথা ভাঁবতেন। লই 1ফালিপেব ন্যায় বুজেশীয়া শ্রেণার স্বাথরক্ষা 
তাঁহার লক্ষা ছিল না। (৩) তান লক্ষা করেনষে, ফ্রান্সে বল্পব ও প্রাতীক্রহা- 
শীলতার আবর্তন চাঁলতেছে। সমাজে শ্থিতি আসতেছে না। এজনা তান 

মঙ্গলজনক নীতগহালকে আইনের দ্বারা চাল; কারয়া চ্ছিতি আঁনবার কথা 
ভাবেন ।+ 

তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে. শাসনব্যবস্থা মছবৃত ও দংঢ় লা হইলে 
সংস্কারগযীলসকে ধারয়া ব্লাখা যাইবে না। “তৃভয় নেপোলিয়ন বিশ্বাস কারতেন যে, 
ফ্াম্স হইল এক বিরাট গণতন্ত্র যাহাতে শঙ্খলা নাই ।”২ এজন্য তান যে 

ংবধান প্রবর্তন করেন তাহার মৃখা নীতি ছিল “শঙ্খলাবোধের 

সাহত গণতান্মিক আধকারেয় সমন্ধয় সাধন (7২5০92৩11190101) 
01 01001 %10. 1100115 )। কায'তঃ ইহা ছিল স্বৈরতান্লিক 

শাসন! কিন্তু জনসাধারণের নিকট প্রিয় থাকবার জন্য তান একাঁট 

পালামেপ্ট বা নিবণচিত আইন সভা রাখেন। আসল ক্ষমতা তান নিজ হাতেই 
রাখেন। 

তৃতীয় নেপোলিয়ন আইনসভাকে ?সনেট, কাডীন্সল অক ন্টেট এবং লেজসগোটিভ 
বাড এই তিন কক্ষে ভাগ করেন। প্রথম দুইটি কক্ষের সদস্যরা সম্রাট কতৃক মনোনীত 

হইত। লোজসলেটিভ বডির ২৬০ জন সদস্য সর্বসাধারণের 
রা ভোটের ছ্বারা নির্বাচিত হইত । এইভাবে নেপোলিয়ন আইনসভার 

গঠিনে মনোনয়ন প্রথা ও নির্বাচন প্রথার সমন্বয় করেন। তিনি 
একনায়কতন্ত চ্থাপন করিলেও সবসাধারণের ভোটাধকারকে বহাল রাখেন । তিনি আইন 
রচনার আধকারকে আইনসভার তিনাট কক্ষের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন । কিন্তু নির্বাচিত 
সভা বা লোৌজসলোটিভ বাঁডর আইন রচনার 'বষয়ে পৃণ আধকার ছিল না। মনোনগত 
পারষ? বা সিনেট যেকোন আইনকে নাকচ কাঁরতে পাঁরিত। বলা বাহুলা সিনেট 
তৃতীয় নেপোলিয়নের নিদে'শেই চলিত । প্রয়োজন হইলে সম্রাট আঁন্ডন্যান্স দ্বারা 
[বিশেষ ক্ষমতা বলে আইন রচনা করিতে পারতেন । তাছাড়া সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক 
দলগীলর তিনি মতামত প্রকাশের আধকার হরণ করেন। প্রচণ্ড দমন নীতির দ্বারা 
তিনি (বিরোধীদের দমাইয়া ফেলেন । 

০ 

ৃষধরার সহিত 
্বাধীনতার সমন্থয় 

২ 281099 19 & 896 10920002505 17101) 1098060 015081106. 1//0300--0:006 12 

$06 198 & 906 0908010199, 7, 81. 



১৯৮ ইওয়োপের ইতিহাসের রপরেখা 

স:তরাং তৃতশীয় নেপোলিয়ন কতৃ'ক প্রবর্তিত সংবিধান খাঁটি গণতন্ত্র ছিলনা? 
লিপসন ইহাকে “উজ্টা গণতগ্ত্র” (10%1650 [70620907897 ) 

ভূতীয় নেগোলিয়নের ৫ 
প্রবর্তিত সংবিধানের আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে নিবণচিত সভা অপেক্ষা মনোনাত 
সমালোচন! সদস্য সভার ক্ষমতা বেশী ছিল। এীতহাসিক লিপসন ইহাকে 

“জনীপ্রয়তার উপর প্রাতিষ্ঠিত 1সজারতন্্” (08655211507 0 ৪ 

[0১811 8515 ) বাঁলয়া আভহিত করিয়াছেন । 

যাহা হউক ১৮৬০ শ্রণঃ পর্যন্ত এই সংঁবধান নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় ছিল । ১৮৬০ প্রণঃ 
পর বৈদোশক য.ল্ধে বিফলতার দরুণ জনাপ্রয়তা কমিলে তিনি বাধ্য হইয়া উদারনপীত 
নেন। তিনি সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন এবং রাজনৈতিক দলগালিকে 
সমালোচনার আঁধকার দেন | মন্তীসভাকে আইন সভার নিকট কাজের জন্য দার়ত্ববজ্ধ 
করেন। তবে প্রদেশের শাসন 'প্রফেন্ নামক কমচারগদের হাতে থাকে । প্রিফেতরা 
সমাট কর্তৃক নিষন্ত হইত এবং তাহাপন নিদেশে চাঁলত । ততগয় নেপোলিয়ন একনায়কতন্ম 
(701018607511 ) চ্ছাপন করিলেও ইহা ছিল উদারনৌতিক একনায়কতন্মন । গ্রেনাভিলের 
মতে, আধুনিক বগের 'ডিক্টেটর বা একনায়করা ষের্প একটি দলের মাধামে এবং সন্মাসের 

দ্বারা শাসনকাধ' চালান, তৃতীয় নেপোলিয়ন তাহা হইতে বিরত ছিলেন। আধানক 
ভিক্লেটররা যেরূপ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ধংস করে, নেপোলিয়ন আদপেই তাহা করেন নাই।১ 

দ্বিতীয় প্রঙ্জাতন্্ ধৰংস করিয়া তৃতীয় নেপোঁলিয়ন ফরাসী জাতির যে স্বাধীনতা 
হরণ করেন, অর্থনাতিক ও সামাজিক সংস্কার দ্বারা তান তাহা পূরণের চেষ্টা বয়েন। 

| তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন মানবতাবাদী । সমাজের সকল শ্রেণীর 

লোকের মঙ্গল সাধন তাঁহার কাম্য ছিল । তান দাবণ কাঁরতেন যষে। 
সমাজের সকল শ্রেণর 'তনি প্রাতীনিধি এবং তান জাতথয় রাজা । 

মারপ সিপোলার মতে, তাঁহার আমলেই ফ্লাম্সের প্রকৃত শিল্প-বিপ্লব ঘটে । ফ্রান্স 
তখনও গ্রামীন সমাজ ও কাঁষ অর্থনীতিতে নিভরশশীল ছিল। জনসংখ্যার ই অংশ গ্রামে 
বাস করিত। নেপোিয়নের শাসন শেষ 'দিকে ২ অংশ লোক গ্রামে বাস কারত। 
ইহার অর্থ হইল যে, কলকারথানা বাঁড়লে শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং লোকের 
জীবনযাত্রার উন্নাত ঘটে । 

শিজ্প ম্থাপনেরর জন্য নেপো'লিয়ন শিজ্প উদ্যোগণদের 'বশেষ উৎসাহ দেন। ফ্লান্সে 
নূতন শিক্প হ্থাপনেন্ন প্রধান বাধা ছিল মৃলধনের অভাব । ফ্রান্সের পুরাতন ব্যাৎ্কগুলি 

শিল্পে টাকা লগ্রধ কারতে ইচ্ছুক ছিল না। নেপোলিয়ন এজন্য 
৮ ' পোঁরয়ার ব্রাদাস: (261616 8£900615 ) নামে এক মূলধনগর 

বিশ্লব সহায়তায় ( ক্োডট মৌবালয়ার ) নামে এক শিঃপ ব্যাক স্থাপন 

করেন। এই ব্যাঙ্কের শাখা 'বাঁভাষ শহরে ছাপিত হয়। এই 

ব্যাক নভন 1শজ্পে অর্থলগ্রী কারতে এবং কারখানা বাড়াইবার জন্য এই ব্যাক হইতে 

১, 086051))6--081009 19981987960, 7. 11, 

২, 80851195 01০118--00002001010 718602 0 20009, 

সাষাজক ও 

অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 
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দীঘণমেয়াদণী ঝণ দেওয়া হইত। এছাড়া ক্রেডিট ফাঁসিয়ার নামে এক ব্যাৎ্ক চ্থাপন 
কারয়া সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া শিষ্পের জন্য ধণ দানের ব্যবস্থা করা ছয়। এই ব্যাঞ্কের 
শাখা দেশের সবন্ হ্থাপন করা হয়। তাছাড়া তিনি ব্যাক অফ ফ্রান্সকে পূনগ্ঠন 
করিয়া মনদ্রা ব্যবস্থার উপর নিয়ন্্রণ স্থাপন করেন। নূতন বাকগলিল় সাফল্যে 
অনপ্রাণিত হইয়া পুরাতন ব্যাঙ্কগীলও শিজ্েপ অর্থলগ্র। আরম্ভ কয়েন । এইভাবে 
শিল্প বিস্তারের জন্য তৃতায় নেপো'লিয়ন প্রচেষ্টা চালান । 

ভৃতীয় নেপোলিয়নের শিদ্প নশাতির ক্ষেত্রে রেলপথের ভুমকা বিশেষ উল্লেখ্য । 
জুলাই রাজতন্্ের শাপনকালে রেলপণ্ নির্মাণ আরম্ভ হইলেও তাহার প্রসার ঘটে নাই । 

পারবহন ব্যবচ্ছার উন্নতি ছাড়া শিল্পের গবকাশ সম্ভব নয় ইহা 
তান জানতেন । এজনা ৭৫০০ কঃ মিঃ রেলপথ নামত হয়। 
ফ্রান্সে জাহাজ নির্মাণ শিপ এবং অস্ত শিজ্পেরও বিকাশ ঘটে । 

তাছাড়া ভারখ শিল্প, বথা, লোহা ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিখ্যাত লোছার 
কারখানা লা ক্রুসোগ্প পৃনগণঠন করা হয়। ফ্রান্সে নূতন নূতন শিপ শহর গাড়য়া 
উঠে। ফ্রান্সে সুগাম্ধ বিলাসন্রবোর শিজ্পেরও বিশেষ প্রসার ঘটে । শিল্প বিস্তারের 
ফলে বর্মসংচ্থান বাড়ে। বহঃলোক কলকারথানায় চাকুরী পায়। 

তৃতীয় নেপোলিয়ন শ্রামক সমাজের দহদশার কথা ভাবতেন । এ্যালকফ্রেন্ড 
কোবানের মতে, “তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন ঘোড়ায় চড়া সেপ্ট সাইমন” (৪. 

9171010 010 1)01562,01) ) [তান সমাজতল্মবাদের ?পতামহ 

এ কল্যাপনূলক সেন্ট সাইমনের আদর্শে প্রভাবিত হল । শ্রীমক কল্যাণের জন্য তিনি 
বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন। তান শ্রামকদের দ্রেন্ড- 

ইউনিয়ন গঠনের আঁধকারকে স্বীকতি দেন। এছাড়। মজুরী বৃদ্ধি ও কাজের সময় 
কমাইবার জন্য শ্রামকদের ধর্মঘট করার আঁধকারকেও তিনি বৈধতা দান করেন (১৮৬৪ 
প্রণঃ )। তাছাড়া বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত, রুগ্ন এবং দ-ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রামকের ভ্রাণের জনা 
[তিনি বাভাবব প্রকার বাধ্যতামূলক বীমা চালু করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন কৃষির 
উন্বাতর কথাও ভাবেন । ফ্রান্সে এই সময় ছোট ছে জামির কৃষক মালিকেরা জাঁম চাষ 
করিত। ভাহারা যাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় আবাদ করিতে পারে এজন্য নেপোলিয়ন 
দৃষ্টি দেন। ক্লেডিট গ্রাগ্রকোল নামে কীষ ব্যাক স্থাপন কারয়া কম সুদে জাম বন্ধক 
রাখিয়া কৃষির জন্য ঝণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। দাঁরদ্রশ্রেণীর জনা তৃতীয় নেপোলিয়ন 
সাহায্য সংচ্থা গঠন করেন। 'তাঁন মাংসের দাম বাধয়া দেন এবং খাদের দাম যাহাতে 
সস্তা হর তাহার চেস্টা করেন। তিনি জাতীয় কর্মসংস্থান কেন্দ্ু চ্ছাপন কারয়া বেকার 
সমস্যা দয় করার চেষ্টা করেন। 

১৮৬০ প্রাঃ তৃতাঁয় নেপো।লিয়ন ব্রিটেনের সাঁহত কবডেন চুন্ত (০০১০০ [6805 ) 
নামে এক অবাধ বাণিজ্যমূলক চুন্ত সম্পাদন করেন। এই চুন্তর 

অবাধ বাধিজাঢুজি উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেন হইতে সস্তা দরের শিক্পদুব্য আনিয়া ফরাসণ 
জনসাধারণের সুবিধা করা। কিন্তু এই ব্যবন্থার ফলে সংরক্ষণ নত ত্যাগ কনা হয়। 

রেলপধ, লৌহ ও 
করল! শিল্পের অগ্রগতি 



২০০ ইগরোপের ইতিহাসের রৃপয়েখা 

ফ্রান্সের নবীন শিজ্পগুলি সম্তা ব্রিটশ মালের সাহত প্রাতযোগতায় ধ্বংস হইতে থাকে। 
শিত্পপতিরা এ বিষয়ে সম্রাটের নিকট দরবার কাঁরলেও [তান ইহাতে কর্ণপাত 
করেন নাই। 

তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিস নগরণকে ভাঁঙয়া পুনগঠিন আরম্ভ করেন। ব্যারন 
হজম্যান ( 38707 17210510911 ) নামক হ্থশাঁতর পারকজ্পনা অন-সারে নূতন রাস্তা- 

ঘাট ও ঘরবাড়ী নির্মাণের পরিক্পনা করা হয়। উদ্যান ও জল 
প্যারিস নগরীর ও 
পনর্ঠন সরবরাহ ব্যবস্থার উল্নাত কারয়া শহরের জীবনযাত্রার উন্নাত করা 

হয়। প্যারস দগরধতে এক আন্তজাতিক শিল্প প্রুদর্শনণর 
আয়োজন কারয়া, ইওরোপে ফালের মর্ধাদা বাড়ান হয়। নেপোলিয়ন কবডেন 
সান্ধ (0০১৫০, 7590 ) দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে অবাধ বাণিজা স্থাপন 
করা হয়। 

তৃতীয় নেসোলয়নের আভ্যন্তরীন শাপন নশীত সম্পকে ফরাসী এীতিহা?সক গর্স 
(14 [,5 0০:০০) মন্তব্য কারয়াছেন যে, “ইহা ছিল একাধারে প্রাতক্রিয়াশীল ও 

প্রগতিশীল ।৮* তানি প্রজাতান্মক শাসনের প্রিবতে একনায়কতন্ 

রা মতজি চ?পন কারয়া প্রাতীক্রিয়াশীলতার পারচন্ন দেন। তান 1নর্বাচিত 
সঙ্গালোচনা পার্লামেন্ট রাথিলেও সেই পালণমেণ্টের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেন 

নাই। তাঁহার দমন নীতির চাপে ব্যান্ত স্বাধীনতা [বিপন্ন হয়। 

রাজনোতিক দলগ-লি তাঁহার পতন কামনা করে। 1বশেষতঃ প্রজাতান্তিক দল তাঁহার 
তশত্র বিশ্লোধিতা করে । ফলে ১৮৭০ শ্রীঃ তাঁহার বৈদেশিক নগাঁতর বিপষয়ের সযোগে 
ফরাসা পার্লামেণ্টে ততায় নেপোলিয়নের শাসনের অবসান ঘোষণা করা হয়। ছিতীয়তঃ, 
নেপোলিরনের আভাম্তর়ন নশাতর মধ্যে সামঞ্জসা ছিল না। তিনি এক 'দকে শিল্প 
[বস্তার নীতি গ্রহণ করেন । এজন্য তাঁহার উচত ?হল শিল্প সংরক্ষণ নশীতি নেওয়া । 
[কিন্তু তান অবাধ বাণিজ্য নাতি গ্রহণ করলে 1শল্পগুলি ক্ষাতগ্রস্ত হয় ॥ তৃতীয়ত 
তাঁহার শাসনের ফলে দেশে স্থিতি ও সমৃদ্ধি চ্ছাপত হয় ইহা সত্য। কিন্তু সমাজে ধন 
বণ্টনের ববস্থা না করার ফলে ধনশরা আরও ধন? হয়, গরীবেরা আরও গরীব হয় । 
এীতহা?সক বের (73819 ) মনে করেন যে, তৃতীয় নেপোঙ্সির়ন শেষ পরন্তি আভ্যন্তরীন 
শাসনের ক্ষেত্রে জনীপ্রর়ত্া হারাইতে থাকেন। জনাপ্রয়তা বজায় রাখবার জন্য তান 
বৈদেশিক যুদ্ধে যোগ দেন। ইহার ফলে দেশে করভার বাড়ে । শেষ পষ'ন্ত তাহার 
ভ্রাদ্ত বৈদেশিক নাত তাঁহার পঙুনকে ত্বরান্বত করে। 

ততীন্্র নেপোলিম্্রনেন্র হেদেশ্শিক লীতি (৮০৮৪৪ ৮2০/০১ 
০1 181901907. 111) তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশক নীতর লক্ষ্য কি ছিল 
এ সম্পকে এাতহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায় । জাতীয়তাবাদী ফরাসী 

তিহাঁসকেরা বলেন যে, গৌরব-পিয়াসী ফরাসী জাতিকে যুদ্ধ জয়ের গৌরবের 
মাদয়া পান করাইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজ জনপ্রিয়তা বাড়াইবার কথা ভাবেন। 
পথ 
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ফ্রান্সের 'ছতীয় সাম্রাজ্য ২০১ 

লুই 'ফালপের নিক্কয় বৈদেশিক নীতির হ্ছলে কাষকরশ নশীত গ্রহণ কারয়া তিনি 
জনীপ্রয়তা পাইবার আশা করেন। তাছাড়া তান ভাবেন যে, বৈদেশিক ক্ষেতে 
বৈদেশিক নীতির _ জয়লাভের ফলে ফরাসী জাতি স্বদেশে তাঁহার স্বৈর শাসনের 
লক্ষ; জনপ্রিয়তা বিফলতা ভুলিয়া যাইবে । গ্রেনোভিল প্রভৃতি এরীতিহাসিকেরা উপরোন্ত 
বৃদ্ধি করা ঃ আভিমতকে আত সরলণদকরণ দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে করেন ।৯ 

খ্েনভিলের মন্তধ্য. তৃতয় নেপোলিয়ন তাঁহার িতৃবোর ন্যায় যুদ্ধ-বিশারদ লোক 
ছিলেন না। যুদ্ধ এবং তাহার প্রতিক্লিয়াকে তিনি ভয় করিতেন । তিনি ঘোষণা 
করেন যে, “আমার সাম্রাজোর অর্থই হইল শান্ত” (2 127019116 106875 [09506 )। 
ফলে তিনি স্বেচ্ছায় যদ্ধ নীতি নেন ইহা বলা যায় না। 

অপর একটি মত এই যে, তৃতীয় নেপো'লিয়নের বৈদোশক নীতির লক্ষা ছিল ইওরোপে 
জাতীয়তাবাদের বিজয় শ্থাপন। এতিহাসিক কালটন ছেইজের মতে, “তৃতীয় 
জাতীয়ভাবাঘ তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন প্রকৃষ্ট জাতায়তাবাদণ” (& [৪1101191151 717 

নেপোলিয়নের ৪5০61161106 )।২ ইতালী, জামণনী, পোল্যান্ড, রুমানিয়া প্রভাতি 
বৈষ্বেশিক নীতির দেশের জাতখয়তাবাদণ মানত আন্দোলনকে তিনি দৃঢ় সমথ'ন জানান । 
লক্ষ্য ছিলকিনা এ. জে. ?প. টেইলার নামক এ্রীতহাঁসক মনে করেন যে, তৃতাঁয় 
নেপোলিয়ন মূলতঃ ভিয়েনা সম্ধিকে (১৮১৫ প্রঃ ) ভাঙ্িবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। 

যেহেতু ভিয়েনা সান্ধ ছিল জাতীয়তাবাদ বিরোধী সেহেতু 'তিন জাতীয়তাবাদকে 
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া 'ভয়েনা সম্ধিকে ভাঁঙবার আয়োজন করেন।৩ ভয়েনা 
সাঞ্ধকে ভাঙিয়া ফ্রান্সের লুষ্ত নধাদা চ্ছাপন করার লক্ষ্য তৃতীয় নেপোলয্নন নেন এই 

অভিমত আধকাংশ এঁতিহা[সক সমর্থন করেন। 
তৃতীয় নেপোলিয়ন সিংহাসনে বসিবার পরেই রোমে ফরাসী সেনা পাঠাইয়া দেন । 

ইতালীয় দেশপ্রোমক ম্যাংীসন? রোমে প্রজাতন্ত্র স্থাপন কারয়া পোপকে বাহৎকার করেন। 
এজন্য ফ্রান্সের ক্যাথালক সম্প্রদায় দঃখিত 'ছিল । তৃতীয় নেপোলিয়ন পোপকে পুনঃ স্থাপন 
কারয়া তাহাদের 'নিকট জনাপ্রয়তা পান । তাছাড়া তান নিজে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র ধ্বংস 
করিয়া সম্রাট হন। স:তরাং ইতালীতে প্রজাতন্ত্র প্রাতষ্ঠা তিনি কাম্য মনে করিতেন না। 

ইতিমধ্যে তুরস্কের সাম্রাজোর অন্তগত জেরুজালেমে গ্রোটোর গীঁজণার পবিত্র চাবর 
আঁধকার লইয়া গ্রীক প্রাম্টান ও ক্যাথালক প্র'ণ্টান সঘ্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। 
রুশ জার নিকোলাস প্রথমোস্ত সম্প্রদায়ের দাবী সমর্থন কষেন। এই চাবি গ্রীক 

সম্প্রদায়কে দেওয়ার জন্য সুলতানের উপর [তান লামারক চাপ 
না সংস্টি করেন (বিস্তারিত [ববন্পণ পূবগল সমস্যা একাবংশ 

অধ্যায় দ্ুষ্টব্য )। তৃতীয় নেপো লিয়ন ক্যাথালক সম্প্রদায়ের নকট 
জনাপ্রররতা লাভের জনা চাঁবর উপর কাথালকদের দাবী সমর্থন করেন। রাশিক্নার 
০৩ 

১,.:025051116--7/0009 86885768, 7, 118. 
২,0871607 7856--10020, 59006, 2. 11. 

৩, &. ত. 0, 2জ510:--96258816 192 11586915০01 00:0009. 2 90, 
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সহিত তুরঞ্কের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে 'তাঁন ইংলশ্ডের সাহত জোট বাঁধা রাশিয়ার 
বিরুচ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন । তাঁহার আসল উদ্দেশ ছিল জারের ক্ষমতা চণ" করা। 
জার নিকোলাস তাঁহাকে “ভূ'ইফোড় রাজা” বলিয়া অপদস্থ করেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ 
স্বাক্ষারত প্যারিসের সম্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। তৃতীয় নেপোলিয়ন 
প্যারিসের বৈঠকে সভাপাতত্ব করেন। ফ্রান্স প্রথম সারির রাষ্ট্র হসাবে ইওরোপে 
ঈ্বীকৃত হয় । তৃতীয় নেপো'লিয়নের রাজনোতিক প্রভাব বশেষভাবে বাড়ে । ক্রিমিয়ার 
ষুদ্ধে নিম্ফষলা গোরব বদ্ধ ছাড়া ফ্কান্সের বাস্তবে লাভ বিশেষ কিছ; হয় নাই। বরং 
[তিনি এই যুদ্ধের ফলে রুশ জারের শতুতা অজন করেন। প্যারিমের সন্ধির ছারা 
তাঁন মোলদাভয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দুইটিকে লইয়া রুমানিয়া রাজ্য গঠনে 
সাহাযা বরেন। 

কানিয়ার যুদ্ধের পর সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর 'দিকে দান্ট দেন। 
জাতীয়তাবাদী এীতহামিকদের মতে, তৃহীয় নেপোঁলিয়ন ইতালীর জাতীয় একা 

আন্দোলনকে আস্তারক সমর্থন কারতেন। তিনি বাদও ফরাসী 
ই়ানীরনিহি ছিলেন তবহও ইতালপকে তাঁহার দ্বিতণর জন্মভুমি মনে কারতেন। রঙ 

1কন্তু এ. জে. পি. টেইলায়ের মতে, তৃতীয় নেপো'লিয়ন মনে কারতেন যে ভিয়েনা চুক্তি 
ভাঙতে হইলে ইতালীই ছিঙ্গ সর্বাপেক্ষা সহীবধাজনক স্থান । কারণ আস্টিয়া ছাড়া 
অন্যান্য বৃহৎ শান্তগুলি ইতালীর ব্যাপারে উদাসধন ছিল। তাছাড়া নেপোিয়ন 
ইতালণর মযান্তদাতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার আশা করেন । 

[িডমণ্টের সাহুত প্রাম্বয়ারের ( ৮19271515 ) সন্ধি অন[যায়ণ তৃতায 

নেপোলিয়ন ইতালঈর মযান্তুদ্ধে আম্ট্রয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অঙ্গীকার করেন । ইহার 
বিনিময়ে ফ্রান্স ইতালীর দুইটি হ্থান স্যাভয় ও নিস (59০5 ৪0৫ 

রা 1০০) পাইবে ইহা স্থির হয়। ১৮৫৯ থ্রীঃ ইতালীর স্বাধীনতা 
যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী আক্ুয়ার বিরুদ্ধে অংশ নেয় । ফরাসী 

সেনা আম্ময় বাহিনীকে লম্বাড' প্রদেশ হইতে বাহস্কার করে। অস্টরিয় বাঁহনধ পিছ 
হিয়া ভিনাসয়া প্রদেশে দাঁড়ায় । যুদ্ধের গাত যখন এইরূপ দ্রুত সাফলোর় পথে 
চলিতেছিল সেই সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন, পিডমশ্টেক্স সাহত কোন আলোচনা না করিয়া 
ভাম্িয়ার সহিত 'ভিল্লাাওকার ( ৬111808108 ) যুদ্ধশাবরাত চীন্ত জ্বাক্ষর করেন। 
ইহার ফলে লঘ্বাডি প্রদেশ পিডমণ্টের সাহত সংযদন্ত হয়, 'ভিনিসিপ়া আষ্দ্রয়ার অধীনে 

থাকে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রাশিয় আক্রমণের আশঙকায় তৃতীয় নেপোলিয়ন 
ভিল্লাফ্লাঙকার সধ্ধির দ্বারা যুদ্ধ বিরতি করেন । তাছাড়া ফ্রান্সে নেপোলিয়নের নগীতির 

সমালোচনা হয়। ক্যার্থীলকরা আশগকা করে যে, ইতালণ এঁক্যবদ্ধ হইলে পোপ উচ্ছেদ 
প্রাপ্ত হইবেন । ফরাসধ জাতাঁয়তাবাদীরা বলে যে, এক্যবদ্ধ ইতালঈ ফান্সের নিরাপত্তার 
পক্ষে বিপজ্জনক । 

তবে ইতালীর এঁক্োর প্রশ্নকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা তৃতীয় নেপোলিয়নের পক্ষে 
সম্ভব হয় নাই। কিছুকাল পরে স্যাভর় ও সের 'বিনিময়ে পিডমণ্টের সাঁহত মধ্য 
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ইতালীর সংযুক্তিতে তিনি সম্মাত দেন। ১৮৬৬ প্রণঃ অন্টো-প্রাশিয় যাদ্ধের সময় 
মরা তাঁহার চাপে ভিনিাসিয়া পিডমণ্টের সাহত সংযুক্ত হয়। ১৮৭০ প্রাঃ 
নেগোলিয়নের তৃষ্নিকা তৃতীয় নেপোলিয়ন রোম হইতে ফরাসী সেনা উঠাইয়া লইলে 

রোম ইতালীর অধিকারে আসে । ইতালীর মস্ত আন্দোলন 
সম্পূর্ণ হয়। 

সৃতরাং দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ততাঁয় নেপোলিয়ন ইতালগর মনুস্ত 

আল্দোলনে প্রধান সহায়কের ভূমিকা নেন। নেপোলিয়নের ইতালগয় নীতি পারণামে 
তাহার পক্ষে ক্ষাতকর 'ছিল। জাতায়তাবাদধ ইতালগয়রা 'ভিল্লা- 

৮ নীতির ফাওকার সন্ধিকে ইতালণর প্রতি ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকতা বালয়া 
চিহুত করে । শ্গাভয় ও নিস অধিকারের জন্য তাঁহাকে দায়শ করে। 

অতৃপ্ত ইতালীয় জাতীয়তাবাদ এই দৃইটি স্থান ফেরৎ পাইবার় দাবী জানায় । এঁদকে 
ফরাসী ক্যার্থালকরা নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতির ফলে পোপের অবশ্থা বিপ্ষ হওয়ায় 
তাঁহাকে গায়ী কয়ে। জাতায়তাবাদ+ ফরাসীরা সীমান্তে এক্যবদ্ধ ইতালণকে স্বদেশের 
নিরাপত্তার বির্ল বলিয়া মনে করে। তাছাড়া ইংলগ্ড নেপোলিয়নের স্যাভয় ও নিস 

গ্রহণকে সমালোচনা করে । ইহার ফলে ইঙ্গ-ফরাসণ মিত্রতা ভাঙিয়া ষায়। জাতায়তাবাদশ 
ইতালীরদের হাত হইতে পোপের রাঙ্গা রক্ষার জন্য নেপোলিয়ন রোমে ফরাসী সেনা 
রাখিতে বাধ্য হন। এজনা ইতালীয়রা তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয় । 

তিতীয় নেপোলিয়ন ১৮৬৩ খ্রীঃ পোলগণকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধধনতাম:লক 
বিদ্রোহে উৎসাহ দেন । তবে জারের হুমাঁকর ফলে সক্রিয় সহায়তা 

পোলিশ নীতি পু € রর 
দানে বিরত থাকেন। নেপোলিয়নের নগতির ফলে রুশ-ফরাসণ 

সম্পকে দারুন অবনাত ঘটে । 

তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপে জাতীয়তাবাদের সমর্থক হইলেও ইওরোপের বাহিরে 
ফরাসা সাম্রাজা বিস্তায়ে উদাসীন ছিলেন না। তিনি আলজেরিয়াকে পুরা ফরাসী 

উপানবেশে পারণত করেন। পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল তাহার 
সা্াজাাদী নীতি আাধকারে আসে । তিনি দুর প্রাচ্যে দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে যোগ 
দয়া চীনের উপর ১৮৬০ প্ৰীঃ 'পাকং-এর সান্ধ স্থাপন করেন। ফরাসী মিশনায়গদের 
উপর অত্যাচায়ের অজুহাতে ইন্দোচীন বা ভিয়েতনাম আধিকার করেন । তিনি মিশরের 
সাঁহত যোগ স্থাপন কারয়া ফাঁদ্দনান্দ দ্য লেসেগ্সের সাহায্যে সয়েজ খাল খনন জারম্ভ 

কয়েন। ফল্সাসী মূলধনীরা এই খালে ীবরাট অর্থ লগ্মী করে। 

তৃতীয় নেপোলিয়ন মধা আমৌরকার মৌক্সকো দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের পাঁরকহ্পনা 
নেন। মেঝিকোর প্রজাতন্ম সরকার ফরাসী ঝণ পরিশোধে বার্থ হইলে, ধণ আদায়ের 

... অজুহাতে তান ফরাসী সেনা মেক্সিকোয় পাঠান । হ্যাপসবার্গ. 
দর সাসিঃ বংশ'য় ম্যাক্ামালয়ানকে 'তাঁন মেকিকোর রাঙ্গা হিসাবে মনোনীত 

কল্পেন। কিস্তু মাক্ন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতবাদে তিনি ছু হাটতে 
বাধ্য হন। হতভাগ্য মাজিমিলিয়ান মেকসিক্যানদের হল্তে (১৮৬৭ প্রঃ ) নিহত হন । 



২০৪ ইওরোপেক্স ইতিহাসের রূপরেখা 

এীতিহাসিক সি. ডি. হাজেনের মতে, “মেক্সিকো আভিষান ছিল নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়, 
প্রগ্ড মূর্খতা এবং সম্পূর্ণভাবে বিপজ্জনক ।”১ ইহা ছিপ ছিতীয় সাম।জোর প্রথম 
সামারক পরাজয় । 

তৃতীয় নেপোলিয়নের জ'মণন নাত তাঁহার পঙডনকে ত্বরাম্বত করে। ফ্রান্সের স্থায়ী 
নীতি ছিল ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে জার্মানকে বিভন্ত কারয়া দুর্বল রাখা । ইহাকে 

ওয়ে্টফেলীয় নীতি বলা হয়। ১৬৪৮ শ্রাঃ হইতে ১৮৬২ শ্রণঃ 

পধন্ত ফ্রাম্স এই নীতি অনুসরণ কারয়া চলে। কন্তু তৃতীয় 
নেপোলিয়ন এই সনাতন নশীতকে অগ্রাহা করিয়া জাম্ণানধর একা প্রচেষ্টাকে স্বাগত 
জানান। 'তাঁন মনে কাঁরতেন যে, ইহার ফলে ভিয়েনা চুন্তি একেবারে ভাঙিয়া পাঁড়বে। 

জামান হইতে বাহস্কৃত হইয়া আঁন্টীয়া একটি দুব'ল রাষ্ট্রে পারণত হইবে । এক্যবদ্ধ 
ইতালণর নায় একাবদ্ধ জার্মান? ফ্রান্সের অনুগত মিরে পারণত হইবে। 

এই কারণে ১৮১৪ খ্রীঃ ডেনগাকের যুদ্ধের সময় তিনি নিরপেক্ষতা রক্ষা করেন 
€ বিস্তারিত বিবরণ জামণানীর এঁকা অধ্যাম্ দ্ুষ্টবা )1 অন্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের (১৮৬৬ 

প্রীঃ) প্রাকালে 'বঝসমাক' তৃতীয় নেপোলিয়নের 'নরপেক্ষতা প্রাথনা 
রা টি করেন। ফ্রান্ের নিরপেক্ষতার অথই ছিল্স প্রাশিয়ার অধানে 
নিরপেক্ষ রক্ষা! জার্মানীর একের প্রাতি ফ্রান্সের সম্মীতি। তৃতীয় নেপোলিয়ন ও 

বিসমাকের মধ্যে বিয়ারিংসের মৌখিক চুক্তির ফলে তৃতাঁয় নেপোলিয়ন 

অন্টো-প্রাঁণয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রাতশ্রহ(তি দেন। ইছার দিবনিময়ে ভনিসিয়া 
প্রদেশ যাহাতে আন্ট্রয়া ইতালণীকে ছাড়য়া দেয় তাহার দায়িত্ব প্রাশিয়াকে 
লইতে হয়।২ তাছাড়া জ্গার্মীনীর সীমান্তে ?কহ ক্ছান ফ্রাম্সকে ছাঁড়য়া দেওয়ার জন্য 
1বসমাক' প্রাতশ্রাতি দেন। বয়ারৎসের চুন্ত সম্পাদন কারয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন মহা 
ভূল করেন। প্রাশিয়া ছয় স”্তাহের মধ্যে আঁঞ্টুাকে বুদ্ধে পরাঞ্ত করিয়। মেইন নদীর 
উত্তর পর্যন্ত জ্ঞার্মানীর সকল স্থান প্রাশিয়ার সাহত 'ইকাবদ্ধ করে। ইহার ফলে 

একাবদ্ধ জার্মানগ গঠিত হয়! 
অভ্ট্রে-প্রাশিয় যুদ্ধের দ্বারা জার্মানী এঁকাবদ্ধ হইলে ফ্রান্সে তীব্র প্রাতীক্রিয়া দেখা 

দেয়। ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদ জনমত নেপো লিয়নের নখাতর তীত্র সমালোচনা করে। 

ূ এক্বদ্ধ জার্মানীর দ্বারা ফ্রান্সের 'নরাপত্তা ক্ষু্ হওয়ার জন্য 
জনি নেপোলিয়নকে দায়ী করা হয়। নেপোঁলয়ন এই অবস্থা হইতে 
পতন উদ্ধার পাইবার জনা জামণনীর নিকট একে একে রাইন প্রদেশ, 

বেলজিয়াম, লাক্সেমবাগ' ক্ষাতপরণ দাবী করেন। কিন্তু 'বিসমার্ক 
প্রাতাট দাবী নাকচ কারয়া দেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের সাঁহত জামণনশর সম্পকের দ্রুত 
অবনাত ঘটে । ইতিমধ্যে বিসমাক স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার হোছেনজোলান" বংশের 

১1106 ৪হা0জা 89%6065:6 দসা5 15046 00778088925, 93:6:6206]57 20189 806. 
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ফান্সের 'ছিতীয় সাম্রাজ্য ২০৫ 

এক র্লাজপ,ন্রকে বসাইয়া ফান্সকে বেন্টন কারবার চেষ্টা করেন । ইহায় ফলে ফাত্কো- 
প্রাশিয় যুদ্ধ আরম্ভ হয় । সেডানের যুদ্ধে ১৮৭০ প্রীঃ মি্রহশন ফ্রাম্সপকে জামানণ 

পরাস্ত কারলে তৃতীয় নেপোলিয়ন জান সেনার হাতে বন্দ হন ' ফরাসী পালণমেণ্ট 
তৃতীয় নেপোিয়নকে পদচাত করিয়া ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। 

১৮৭০ আহ ভ্রান্সেল্স পল্লল্লাষ্টনীতিন্প বিফলতানব কান্রণ্প 
( 080568 01 €76 00118])56 ০01 06 [776000]8 170860177 [901165 11) 1878 ৪ 

18019811017 01 [787109 )£ ১৮৭০ শ্রীঃ ফরাসী বৈদোশক নগাঁত এক প্রকাণ্ড 
[বপষযয়েন্ সম্ম,খীন হয়। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়া ফ্রান্স ইওরোপে 

[মন্রশান্ত লাভের জন্য আপ্রাণ চেত্টা করে। কিন্তু দহভণগাক্রমে ফ্রান্স িনহধন হইয়া 
পড়ে। ভেভিড টমসংনর মতে, “ফাধ্কো-জার্মীন যুদ্ধ ।ছিল একট 

১৭ বক্রাপের. দৈত যুষ্খ; ইহাতে কোন তৃতীয় শন্তি জাঁড়ত ছিল না।”১ যে 
মিআহীনতা রর | 

ফাস তৃতীয় নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইতালীর এঁক্যে মুখ্য সহায়ক 
ছিল ; যে ফ্রান্স, ক্রামিয়ার যুদ্ধের পর ইওয়োপে এক প্রবল শাল্ততে পাঁরণত হয়; তাহার 
মিন্রহীনতা বিস্ময়জনক মনে হইতে পারে। 

বিসমাকের গুণমুগ্ধ এীতিহাসিকেরা মনে করেন যে, ১৮৭০ শ্রীঃ ফ্রান্সের এই 
মন্্রহীনতা 'ছিল 'বসমাকে'র কুটনী'তির ফল । কেটেলাবর (%০0০1১৪১ ) মতে, 

“বসমাক ছিলেন কুটনশীতর শিল্পী । 'তাঁন রাজনীতিকে অঞ্কের 
১1 ন্যায় নিভূলভাবে গণনা করিতে পারতেন ।”২ 'বিসমাকে'র 

জাবনীকারদের মতে, তান ১৮৬২ প্রণঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্তণ 
(িসরেইলীর সাঁহত এক ভোজনায় তিনাট যুদ্ধের ছ্বারা জামণানীর একা ম্থাপন 
এবং ফ্রা্ডকো-প্রাশিয় যুদ্ধে ক্রান্সকে মি্রহণীন করার পাঁরকল্পনা ব্ন্ত করেন । সংতরাং 
এই য্দ্ধের ৮ বৎসর আগেই 'বিসমার্ক তাঁহার পারিকঙ্পনা রচনা করেন । বিসমাক 
তাহার আত্মজীবন?তে ফ্লাম্সকে 'মিন্রহীন করার জন্য নিজের কৃতিত্ব জহর করিয়াছেন । 

ভোভড টমসন প্রভৃতি এ্রীতহাসিক উপরোন্ত অভিমতকে স্মর্থন করেন না। গবেষকরা 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফ্লাঙ্কো-প্রাশিক্ যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা বিসমাক ১৮৬৭ খ্রীঃ 

আগে আদপেই ভাবতে পারেন নাই ।৩ ফ্রান্সকে মিশ্তহীন করার জন্য 
৪358 মূল দায়িত্ব বিসমার্কের ছিল না। ডোঁভড টমসনের মতে, “ফ্লাৎ্কো- 

জামান যুদ্ধ ছিল নেপোলিয়নের অশান্ত, হস্তক্ষেপমূলক 
বৈদোশক নাতির পাঁরণাতি মান্ত ।”৪ নেপোলিয়নের ভ্রান্তনীতির জন্যই হ্কা্স ১৮৭০ 

১, [09 ্00০-09200050 ৪: 5৪ ৫061. 16 11)5015608 700 1160 00৬6৮ 
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২০৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

রঃ মিন্রহীন হইয়া পড়ে । ১৮৭০ খ্রীঃ জার্মানীর সহিত বুদ্ধের প্রাকালে নেপোলিরন 
ক্লা'স-ইতালী-আত্টীয়ার মধ্যে এক জোট গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার এই 
প্রচেষ্টা বিফল হয়। | 

আল্টিয়া ইতালী হইতে নেপোলির়নের দ্বারা বাহস্কৃত হইয়াছিল । জাম্টুয়া 
ইতালনর যুদ্ধে নেপোলিয়নের ভামিকাকে ভুলে নাই । ইতালী বুদ্ধের পর নেপোলিয়ন 

আম্ট্ুয়ার সাঁহত সম্পকে'র উল্লাতর চেষ্টা করেন নাই। তান 
অন্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে নরপেক্ষ থাকেন। ইহার ফলে জাম্মীয়া, 
জামণনণ হইতে বাহস্কৃত হয় । আন্টয়া এই সঞ্কট সময়ে নেপো- 

[লয়নের সাহাধ্য চাহয়াও পায় নাই। অধিকন্তু নেপোলিয়ন চাপ সৃন্টি কায়া 
1ভনিসয়া প্রদেশ ইতাল'কে ছাঁড়য়া দিতে আঁ্টয়াকে বাধ্য করেন। এ সত্বেও আম্মরার 
সরকার ১৮৭০ ঘ্রীঃ নেপোলিয়নের নিকট প্রম্তাব দেন যে, যাদ তিনি জাসবে যুদ্ধে 

রাশিয়াকে আঁ্টয়ার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ রাখিতে পারেন, তবে অস্ট্রিয়া তাঁহার পক্গ লইবে। 
গিম্তু নেপোিয়নের কুটনোতিক বিফঙগতার ফলে তাহায় এই প্রচেম্ট। বিফল হয়। 
ফ্রাণ্কো-জামণান যুদ্ধে আঁম্ট্ুয়া নিরপেক্ষতা গ্রহণ করে। 

এঁদকে ইতালী 'ভিল্লাফ্রাঙকার সান্ধ ও নেপোলিয়ন কর্তৃক স্যাভয় ও নিন আধকারকে 
বিস্মৃত হয় নাই। তদহপাঁর ফরাসী সেনাদল তখনও রোগ আধিকার 

ইতালীয় নীতির ফল কাঁরয়াছিল। এক্ষেত্রে ইতালীয় সরকার নেপোলিয়নের মিন্লতা 
প্রস্তাব হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় । 

অতঃপর নেপোলিয়ন রুশ মৈন্রীলাভের চেগ্টা করেন। ক্রাময়ার যুদ্ধের পর তিনি 
প্লাশিয়ার সহিত মিঠা-কড়া সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন । প্যারিসের বৈঠকে তিনি রাশিয়ার 

ৃ মন্ত্রতা কামনা করলেও পোলান্ডের বিদ্রোহে উদ্কানাী দিলনা তান 

রূশ নীতির বিফ্তা রাশিয়ার বিরাগ্রভাজন হন। আসলে তিনি ছিলেন দোলাচল 
চিন্তবৃত্তর মানুষ । ১৮৭০ প্রঃ রাশিয়া প্রস্তাব দেয় যে, যাঁদ নেপোলিয়ন প্যারিসের 
সন্ধির সামহদ্রুক শর্ত ভাঙিতে রাশিয়াকে অনুমাতি দেন, তবে রুশ মৈত্রী লাভ সম্ভব 
হইতে পারে । কিন্তু নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের অসন্তুম্টর ভয়ে ইহাতে রাজী হন নাই। 
এঁদকে বিলমাক" সুযোগ বুঝিয়া রাশিয়ার এই শত" পূত্রণে আগাইগ্লা আপিলে ক্রাহ্কো- 
জার্মান যুদ্ধে রাশিয়া নিপেক্ষ থাকে । নেপোলিক্লন লিজ নীতর কুফল ভোগ করেন। 

তৃতীর নেপোঁলিয়নের আশা ছিল যে, এই সঙ্কটের সময় তান অন্ততঃ ইংলশ্ডের 
সাহাষ্য পাইবেন । কারণ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের আমল হইতে ইঙ্গ-ফরাসা মি জোট ইওরোপে 
জে শান্তসাম্য হ্থাপন কাঁরয়াছিল। কিন্তু ইতালীতে নেপো- 

[লয়নের ক্ষাতপ্রণ গ্রহণ নগীত এবং বেলাজয়ামে ক্ষতিপূরণ 
পাবীর ফলে ইংলস্ড বিরন্ত হইয়া ১৬৭০ শ্রীঃ নিরপেক্ষতা নীতি নেয়। 

নেপোলয়নের ভুলগহলিকে বিসমার্ক নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন । তিনি তৎপরতার 
সাহত ক্রা্সের সাহত জার্মানীর বিরোধে যাহাতে অন্য শান্তগৃলি নিরপেক্ষ থাকে 
তাহার ব্যবস্থা করেন। তান রাশিয়াকে প্যারিসেয় সাঁন্ধর সামরসদ্ুক শত' ভঙ্গের জন্য 

অসি নীতির 
বিফলতা 
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সমর্থন জানান। তিনি আস্টয়ার প্রাত 'মন্র ব্যবহার দ্বারা আঁম্টয়ার নিরপ্ক্ষেতা 
রাহ পান। এইভাবে তৃতায় নেপোলিয়নের কুটনোতিক ভুলগুলিকে 

? [বলমার্ক নিজ দেশের স্বার্থে ব্যবহার করেন। ফলে ক্বান্স 

মিন্রহান হইয়া পড়ে। 
তৃতাস্ত্র নেপোলিক্সনেন্র চুলিত্র ও ক্রুতিত্ (0108780667 ৪00 

00156106006 01 [870190]. []])£ ফরাসী সমাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন 

এক 'বিতাঁকত ব্যন্তিত্ব। সমকালীন যুগের লেখক 'ভিন্টর হ্গো প্রভীতর নিকট তিনি 

নিন্দাভাজন হইয়াছেন । দহভণগ্যক্রমে তাহার আমলে কোন নহানুভূতিশ'ীল 
এতিহাসক তাহার জন্য লেখনী ধরেন নাই। তান যে যুগে 

৬৬ ৮ রাজস্ব করেন সেই সময়ে বিসমার্ক ও কাত্যুরের ন্যায় নোৌতিকতাহণন 
নেপোলিরইের প্রতি রাজনতিজ্ঞের আবির্ভাব হয়। তিনি তাঁহাদের সাহত আঁটয়া 
বিরূগতা উঠিতে পারেন নাই । ফলে তান বিফলতা বরণ করেন । ভোঁভ্ 

. টমসনের মতে, “বিসমাক ও কাভ্যুরের যুগে তৃতীয় নেপোলিয়ন 
তাঁহার সমতুল্য রাজনণ[তিজ্ঞদের প্রাতযোগিতায় বণ্িত হন 1১ ইতিহাসের দেবী তৃতখয় 
'লেপোলিক্লনের প্রাত বিরূপ ছিলেন বলা ষায়। এীতহাসিক রাইকারের মতে, “ইতিহাস 
ও এীতহাসকেরা তৃতীয় নেপোিয়নের প্রাতি যৎসামান্য ন্যায় বিচার করিয়াছেন ।”২ 

স.তগাং পরবতাঁ ষূগের নিকট তৃতীয় নেপোলিয়ন সুবিচার দাবশ করিতে পারেন। 
তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব বিচার করিতে হইলে, তাঁহার সম্পর্কে সমকালীন লেখক- 

দের কি অভিযোগ ছিল তাহা জানা দরকার । কার্ল মাক্সের মতে, “তৃতশয় নেপোলিয়ন 
ছিলেন এক মহামৃখ)” ভিন্তর হিউগো তাঁহাকে, “আধ পাইট 

তৃতীয় নেপো'লয়ন 8) ৫ £ ? সম্পর্কে সসকাণীন নেপোলিয়ন” এবং “ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন” বালিয়া আভাহত 
লেখকদের সমালোচনা করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন এক 

সাধারণ বুদ্ধির মানুষ। তাঁহার জীবনের একাঁটমান্র লক্ষ্য ছিল 
ফ্রান্সের রাজা হওয়া । রাজা হইবার পর তাঁহার আর কোন আইডিয়া বা আদশ" ছিল 

না।৩ 'তাঁন ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খা দ্বৈরাচারী । ইংরাজ লেখক কিংলেকের মতে, 
“তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন ইওরোপের জহলন্ত মশাল ।”5৪ তিনি ঠাণ্ডা মাথায় 
সুপরিকাঁজ্পতভাবে ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট কারয়া ষুদ্ধশবগ্রহ আরম্ভ কয়েন । 

গভীরভাবে বিচার কারলে ইহা বুঝা বায় যে, তৃতীর্ন নেপোলিয়ন ডন কুইকজোটের 
ন্যায় হাস্যকর ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি চিন্তাশীল লোক ছিলেন। ফ্রান্সের জনগণের 
পারিদ্ল্ু কভাবে দর করা যায়, এজন্য তিনি গ্রম্থ রচনা করেন। তাছাড়া [1685 ০? 
1ঘ৪০০1৩০ নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁহার পিতৃব্য প্রথম নেপোলিয়নের 

১ 0060০ 489 ০1 08500281006 319209208) 145001900 21] আ৪ 006 0৫ 0.38 01%98%, 
২, “57186077 800 18196011517952)856 00286 80826 1896106 (0 18001600 111” 18161, 

৩, 0, 0. 75810--057006 81006 2876, 

6, প]5201800 হা ৮8৪ 6006 976 08100. 01 17/00709%, 



২০৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ন্যায় তাহার প্রাতভা না থাকলেও, তাঁহার সমকালণন বহু রাজনখাতিজ্ঞ অপেক্ষা 'তিনি 
প্রাতভাবান ছিলেন । প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় মানুষ হাতহাসে খুব কমই জঙ্মগ্রহণ 

ৰ কারয়াছেন। সংতরাং তৃতীয় নেপোলিয়নকে প্রথম নেপোিয়নের 

মির সাঁহত তুলন। কন্া অন:চিত। তৃতীয় নেপোিয়নের মা্তচ্ক খুবই 
উর্বর 'ছিল। “খরগোসের গতগযাল যেমন খরগোসের বাচ্চা দ্বারা 

পৃণ“ থাকে তৃতীয় নেপোলয়নের মাম্তঙ্ক নানা উদ্ভাবনদ পারকজ্পনায় পূর্ণ 'ছিল।” 
তান উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন ইহা সত্য ॥ তবে 1তাঁণ ফ্রান্সের জনগণের প্রকৃত কল্যাণ 

কামনা কাঁরতেন। তান উদার মনের লোক ছিলেন। তাঁহাপ্প ক্ষমতার তুলনায় 'তাঁন 
অনেক বড় পরিকম্পনায় হাত দেন । তাছাড়া তান কোন নীতিতে 
দঢ় থাকতে পারতেন না। তিনি ছিলেন পরস্পর-বরোধা ভাবের 

অনুরাগী।* তাছাড়া তাঁহার দুভণগা যে, বসমাক বা কাভুরের ন্যায় কোন যোগ্য 
লোককে [তান তাঁহার মন্ত্রী হিসাবে পান নাই । তাঁহার মন্নীরা ছিল খুবই সাধারণ 
শ্রেণীর । ফলে তাঁহার পক্ষে সফলতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। 

[থয়োডোর জৌল্ডন নামক এীতহাসকের মতে, তৃতীয় নেপো'লিয়ন ষে সাবধান 
প্রবর্তন করেন তাহা আধ্বানক ডিক্টেটরাশপ বা একনায়কতন্ত অপেক্ষা অনেক উদার 

ও প্রগ্াতশীল ছিল। তান গণভোটের আঁধকার রক্ষা করেন ও 
বা শৃঙ্খলার সাঁহত স্বাধীনতার সমন্বয়ের চেন্টা করেন।২ 'তান 
শ্রমিক কল্যাণ জনকল্যাণমূলক বহু সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁনই ছিলেন 

প্রথম মুকুটধ।র) শাসক যান শ্রমককে ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন 

গঠনের আইনসঙ্গত আধকার দেন। তন শ্রীমক কল্যাণমূলক বামা চালু করেন। 
এজন্য লোকে তাঁহাকে “অশ্বারোহী সেন্ট সাইমন” (56 91001) 01. 10796 
9৪০) বালত ।৩ 

তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সে শিজ্প-ধিপ্রব আরম্ভ হয় । ফ্রান্সে 

রেলপথের নির্মাণ ব্যাপকহারে আরম্ভ হয়; বস্নশিল্প, লৌহ শিল্প 
ও গম্ধদ্ুব্যের শিল্পের প্রভূত উন্নাতি ঘটে। 

কেটেলাবর ( ৮.০৫০/৮০) ) মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন অবাধ বাণিজ্য নাতি অনুসরণ 
কাঁরয়া ফ্রান্সে শিল্প বিস্তার করেন। ইহার ফলে নূতন শিজ্পগ্যাল ইংলশ্ডের সহিত 

প্রাতযোগিতায় ধংস হয় ।* তবে গর্ডন ক্রেইগের মতে, অবাধ 
বাণিজ্য নণীত গ্রহণেয় পক্ষে তৃতীয় নেপোলিয়নের একাট বিশেষ 
ষ্যান্ত ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে, ইওরোপের 

প্রাত রাষ্ট্রের মধ্যে বাণাজ্যক সম্পক থাকা উচিত । এজন্য তান অবাধ বাণিজ্য নীতিকে, 

১, 20666)095--71860: 01 208006810, 10120062. 

২, 3580৭ ০%---38058৮, 1968, 

ত্তী 

৪ 

চরিত্রের ক্রটি 

শিল্প-বিপ্লবের সুচন। 

অবাধ বাণিজ্য নাতির 
স্বপক্ষে যুক্তি 

॥ 0০০৮৪০--719$০0৮ ০01 18006, 

এ. (3290%1116--7001:009 58981987060. 



কান্সের 'ছতীয় সাম্রাজ্য ২০৯ 

গ্রহণ করেন। তাছাড়া ফরাসী জনসাধারণ যাহাতে সস্তা ব্রিটিশ 'শিল্পদ্রুব্য ভোগ করিতে 
পারে এজন্য তিনি অবাধ বাণজ্য নাতি গ্রহণ করেন। জার্মানীর জোলভেরাইনের 
ন্যায় ইংলপ্ড ও ফ্রান্সের মধ্য এক অর্থনৈতিক সংগঠন গঠন ছিল তাঁহার লক্ষ্য ।১ 
তাছাড়া 'তান কষর উন্নাতর জন্যও বিশেষ চেস্টা করেন । 

তৃতীয় নেপো।'লিয়নের শাসনকালে প্যাঁরস ইওরোপের সংস্কাত ও ফাাশনের 
পণঠন্ছানে পারণত হয় ॥ তাঁহার আমলে ফ্লুবেক্লার মাদাম বোভাক় নামক গ্রন্থ রচনা 

করেন। বোদালিয়ার তাহার অমর সাহতা কশীর্তি ধহতীর 
সাম্রাজ্যের আমলে রচনা করেন । এঁমল জোলার সাহত্য কীত'র 
সূচনা 'ছিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে দেখা যায়। ভিক্টর 'হউগো। 

তৃতীয় নেপোলিয়নকে আক্রমণ কারয়া তাঁহার কবিতাবলী রচনা করেন । 
তৃতীয় নেপোলিক্পনের আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে বহু সফলতা দেখা গেলেও তাহার 

পররাষ্ট্র নতি ছিল ভ্রান্ত। তান জাতণয়তাবাদকে সমথ'ন জানাইয়া ভিয়েনা সম্ধিকে 
ভাঙবার চেষ্টা করেন । কিন্তু তাঁহার হস্তক্ষেপমূলক নশীতির ফলে 
ইওরোপের বৃহৎ শান্তগীলর সহানুভূতি তান হারাইয়া ফেলেন। 
১৮৬০ ঘ্রীঃ ইতালীর যুদ্ধের পর হইতে তাঁহার পররাস্ট্রনাতর 

1বফলতা প্রকট হইয়া উঠে । 'বিসমাকের কুটনোতক চালে 'তাঁন অন্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে 
নিরপেক্ষ থাকেন । তাঁহার ভুল নশীতর সুযোগে বিসমার্ক ১৮৭০ শ্রীঃ তাঁহাকে মিতহীন 
কারয়া সেডানের যুদ্ধে পরাজিত করেন । 

তৃতীয় নেপোিয়নের বৈদেশিক নীতির বিপর্যয় তাঁহার পতনকে ত্বরান্বিত করে। 

কিন্তু ফ্লাস ও ইওরোপের হীতহাসে তাঁহার দান সামান্য ছিল না। 'তান ইওরোপের 
নিপখাড়ত জাতীয়তাবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন । তান ফ্রান্সকে প্রথম শ্রেণীর শান্ততে 
পাঁরণত করেন । তবে তাহার আভ্যন্তরীণ ন"াীতর ফলে ব্যাঙ্কার ও ধনী বুঞ্জেোয়ারা 
প্রাধান্য পায় ।২ 

জ্তীন্্ নেপোনল্নম্্ন্েল্প পতন্নেন্স ক্কাল্পশ (০ 98589 ০1 
08০ 00ত1015]) 01 191)০1902 [7 )£ 'দিতীর ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিপাত তৃতীয় 

নেপোলিয়ন ছিলেন এক অসাধারণ সম্রাট যিনি গণভোটের সমর্থনপন্ট হইয়া সিংহাসন 
লাভ করেন । তাঁহার রাজদ্বের গোড়ার 'দিকে তাঁহার জনাপ্রক্পতা ছিল 
অসাধারণ । তথাপি ১৮ বৎসর পরে ১৮৭০ শ্রীঃ তাঁহার পতন 
ঘটে। কোন কোন এঁতিহাসিক তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক 

নশীতকে তাঁহার পতনের প্রধান কারণ বাঁলয়া মনে করেন। 'ফালিপ গ্রডেলার মতে, 
“তৃতাঁয় নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ 'ছিল তাঁহার হস্তক্ষেপমূলক বৈদেশিক 
নখাঁত” (11501950106 1011580 0০0110% )। 

বের (৪ ) প্রভৃতি এতিহাসিক উপরোস্ত মতের বিরোধিতা করেন। বেরীর 

১, 039:8070. 0:86--0551009 91599 1615, ৮, 195. 

২৭ 057051116---8055009 289819060. 

ইওরোপ (বি. এ. )--১৪ 

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের 
আমলে সংস্কাত 

বৈদেশিক নীতির 
বিফলতা। 

বৈষ্বেশিক শক্তির 
প্রভাব 



২১০ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

মতে, “১৬৬০ খ্রাঃ হইতে দ্বিতাঁর সাম্রাঙ্জ্ের পতনের সচনা হয় ।”- তাঁহার আভাম্তরগণ 
নীতির দুব'লতাই তাহার পতনের পথ প্রশস্ত করে। তিনি 
সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দিরা গণতন্মের যে ক্ষৃধাকে জাত 

করেন, তাহা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদিকে 

তাঁহার একনায়কঙন্ঘ ছিল দুব'ল ও মৃদু! ইহা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে 

দমাইবার মতো ঘথেস্ট কঠোর ছল না। তাঁহার সামাজক ও অথ'নৈতিক সংস্কারগল 

স্থাপিত হইবার পর জনসাধারণকে মো1হ৩ করিবার মত তাঁহার আর কোন পাঁরকজ্পনা 
ছলনা । ফলে তাহার শাসনে লোক হতাশ হইয়া পড়ে। 

“তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮.০ খ্রীঃ পর তাঁহার শাসন ব্যবস্থার চমংকারিত্বের অভাব 
উপলব্ধি কারয়া জনসাধারণের প্রশংসা কুড়াইবার জন্য বৈদোশক যুদ্ধে িগ্ত হন। 

গড'ন ক্রেইগের মতে, তৃতীয় নেপোঙ্সিয়নের ইওরোপ্ধয় নাতির 
ভতীয় পো পিয়ন্রেক মধ্যে একটি স্ববিরোধ ছিল। তান জানিতেন যে, প্রথম 
নীতির ভুল নেপোলয়ন ইওরোপে মি্রহীন হইয়া পড়াম্ন তাঁহায় পতন ঘটে। 

এই কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৫৩-১৮৬০ খ্রীঃ প্স্ত ইংলণ্ডের 
মিন্তা, ১৮৫৬ প্রাঃ হইতে রাশিয়ার মিন্রতা লাভের চেম্টা করেন। কিন্ত ইতালীতে 
[তাঁন ক্ষাতপূরণ লইলে এবং বেলাজয়ামে ক্ষতিপূরণ দাবা কারলে ব্রিটেনের সহিত 
|মন্রতা বিনষ্ট হয়। তান পোল্যাপ্ডবাসীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমথ'ন জানাইলে 
রাশিয়ার সাঁহত বিরোধ দেখা দেয় । ইতালী হইতে আত্রয়ার বাঁহস্কারের তিনি প্রধান 
ভূমিকা লইলে জাঁগ্ুয়ার সাহতও সম্পকেরি অবনাঁত ঘটে । এইভাবে তান নিজ ভুলে 
১৮৭০ শ্রাঁঃ মিত্রহীন হইয়া পড়েন। ডোভড টমসনের মতে, “১৮৭০ খ্রীঃ তৃতণয় 
নেপোিয়নের মিন্রহনতা ছিল তাঁহারই অনপৃত নশীতর পাঁরণাঁত মানত” ( 29105515 
06 1)19 70110 )। 

(তৃতীয় নেপোলয়ন জাতীয়তাবাদের স্বাথে ইতালী ও জার্মানীকে পুনগণঠন 
কারিয়া এক্যবদ্ধ রান্ট্রে পারণত করেন । তিনি ভুলিয়া যান যে, ফরাসী জনমত ফ্রান্সের 

দুই পাবে বৃহৎ রাষ্ট্রের গঠন ফ্রান্সের নিরাপত্তার ক্ষতিকারক মনে 
ইতালী' মেস্সিকো ও কাঁরবে।২ এই কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন জনাপ্রয়তা হারান । 
জামান নীতির পরিণাম এ 

[তান ইতালীতে অতান্ত বৈষম্যমঃলক নীতি গ্রহণ করেন। 

[ভল্লাফ্লাগ্কার সান্ধ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইতালীর মহুন্তদাতা। 'ভিল্লাফ্রলাঙ্কার সন্ধির 
পর তান ইতালশর জাতীয়তাবাদের নিকট বিশবাসঘাতকে পারণত হন। স্যাভয় ও 

1নস আঁধকার কারয়া এবং রোমে ফরানণ সৈন্য রাখয়া তান ইতালীবাসীর কৃতজ্ঞতা 
হারান। মেক্সিকো আঁভযানে 'দ্বতাঁয় সান্রাজোর প্রথম সামরিক পরাজয় ঘটে। 
স্. ভি. হ্যাজেনের মতে, “মেক্সিকো আঁভধান ছিল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং লম্পৃণ* 

শ্বৈরতন্ত্রের ব্যথতা 

বেরী* অঠৈমত 

১১. 51005 585: 1860 2087860 009 19810571708 ০01 65০ 908 04 009 990000 0008:9" 

8015--71560:5 01 ছি 0০, 

২, 0:0:0802, 025815, 0. 199-99. 



ইতালণর একা আন্দোলন ২১১ 
বিপজ্জনক ।”১ ইহার পর তৃতীয় নোপালিয়ন £বসনাকের কুটনীতির প*]াচে পাঁড়য়া 
অন্টো-প্রাশয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। এজনা তিনি ফরাসগ দেশ-প্রেমিকদের নিকট 
ধিক্কৃত হন। ১৮৭০ প্রণঃ সেডানের যণ্ধে তৃতীয় নেপে।লিরন পরাজিত ও বন্দী হইলে 
তাঁহার শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে। 

এক্ষেত্রে বিচার্ধ বিষয় হইল এই যে, তাহার আভয্তরণণ নখাতর ব্থ'তা ঢাকিব'র 
মাত্য্তরীণ নীতির জন্য তৃতীয় নেপোঁলিয়ন যুদ্ধন:ত গ্রহণ করেন। কিন্তু 
বিফলতাই প্রধন কাভ্যুর ও িসমার্কের যুগে তাহার পক্ষে বৈদোশক নখাতির 
রী সফলতা লা সম্ডব হয় নাই। বৈদৌশক যুদ্ধ চালাইবার 
দক্ষতা ভাঁহার ছল না। 

এছাড়া তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কোন শাস্তশালী রাজনৈতিক দলের সমর্থন পান 
নাই। তাঁহার মন্মীসভার কোন উপযুক্ত লোক :ছল না। ফরাসী-বদ্ধিজধাব মহল 

তাঁহার একনায়ষ্তগ্্কে সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সমাজে 
রাজনৈতিক ধলের ও ধনবণ্টন না করায় তাঁহার আমলে ব্যাঙ্কার ও শিহপপতিগোষ্ঠণ 
সস ক ধনকুবেরে পরিণত হয় । তিনি বোনাপাট'বাদকে মাশ্রয় করিগনা 

জনাপ্রয়তা পাইলেও, বোনাপাটে'র ন্যায় কৃতিত্ব অন করার ক্ষমতা 
হহার ছিল না। বোনাপাট'বাদ বাঁলতে ফরাসা জাতি যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় বৃঝিত। 
ইহা পুরণ করার সাধা তাঁহার ছল না। এদিকে ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি অন:সরণ 
করিয়া তিনি ১৯৮৭০ খ্রীঃ 'মত্হীন হইয়া পাড়লে জাঠনগ সহজে তাহাকে পরাজিত 
করে। তৃতীয় নেপোলিরন ছিলেন ইতিহাসের ভাগ্যাবড়দ্বিত ব্যাস্ত । ঙাঁহার বহ্ মহৎ 
পণ ও কর্ম থ[কিলেও, ষুগের নিকট তান উপয্ত সবগকাত পান ন।ই। 

স্বোড়ম্শ অন্যা'স্্ 

ইতালীর এঁকা আন্দোলন 
(1651121 00101208001 71056006176) 

সর্শকথা (898০7870800 01 1681187) [0019708 )£ ইওরোপের দক্ষিণ 
ভাগে অবান্থিত ইতাল? হইল এক প্রাচীন সভাতার লীলাভুমি। প্রাচীন যুগে রোমান 
সভ্যতা এবং পণদশ প্রাঃ রেনেসাঁস আন্দোলনের উদ্ভবক্ষেত্র ছিল ইতালখ। কিচ্তু 
রাজনোতিক দিক হইতে ইতাল" ছল দুভ1গ্যের শিকার । প্রাতবেশ? অধ্দিয়া ইতালর 
উপর প্রত্যক্ষ বা পয়োক্ষভাবে আধিপত্য স্থাপন কযে। ইতাল"ম্নরা তাহাদের বিরাট 
এীতহ্য ও সংস্কাঁতির কথা ভুলয়া পর-পদানত জাতিতে পরিণত হয়। 

১, [8 আদিহওজাতে ৪৫০0৮5৪৪806 00906888908 6০৪৪1157 ৫1589670138. 
10, 0 755920. 



২১২ ইগরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

নেপোলিয়নের আমলে ইতালশীতে নবজীবনের সন্টি হয়। নেপোলিয়নের 
শাসনের পরোক্ষ ফল ছিল ইতালার পক্ষে মঙ্গলজনক। নেপোলিয়ন ইতালীয় মূল 
ররর ভূখণ্ডকে তাঁহার অধাঁনে এঁক্যবদ্ধ করেন। এঁক্যবন্ধ ইতালা'র 
ইতালীর পরিবর্তন আদশ ইতালীবাসীর মনে তানই প্রথম জাগাইয়া দেন। 

তাছাড়া নেপোলিক্লন ফরামী বিপ্লবের আদর অনুসারে ইতালীতে 
সামাঞ্ক সাম্য, আইনের সাম্য প্রভাতি সংস্কার প্রবত'ন করিলে ইতালায়দের মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ জাগে । 

নেপোলিয়নের্র পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনের রক্ষণশীল শান্তবর্গ ইতালায় 
জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহা করিয়া প্রজাতন্ত্র ফিরাইয়া আনেন । ন্যায্য আধকার ও 

ক্ষাতপুরণ নণাতর প্রয়োগের ফলে ইতালী রাজনৈতিক দিক. হইতে 
ই পুনরায় খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। ইতালী মোট ৫াট ভাগে 
ধাধের বামন বভন্ত হয়। এতহাঁসিক লিপসনের মতে, “ভয়েনা ছান্তর দ্বারা 

ইতালণীর উপর তিন প্রকার অন্যায় ব্যবশ্থা কায়েম করা হয়।” 

প্রথমতঃ, ইতালীকে রাজনোতিক দিক হইতে 'বিভন্ত করিয়া ফেলা হয়। ইতালা'র এঁক্য 
ধ্বংস হয়। মেটারনিক গর্বের পাহত বলেন যে, ইতালী একাট ভোগোলিক সংজ্ঞার 
পারণত হইয়াছে ।৯ দ্বিতীয়তঃ, ইতালশখর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আগ্িগ্ার 
আধপত্য স্থাপন কয়া হয়। আঁ্টয়া উত্তর ইতালীর লম্বা ও ভেনে সরা প্রদেশ 
আঁধকার করে। এছাড়া মধ্য ইতালীর টাস্কানী, মডেনা প্রভাত স্থান আত্দ্রয়ার 

হযাপনবাগ' বংণণয় রাজকুম।র ও রাজকুমারণদের দেওয়া হয়। দাক্ষণ ইতালীয় বুরবো 
প্লাজাদের বৈদেশিক নীতি আঁঞ্জয়ার [নর্দদেশে পারচালিত হয় ।২ তৃতায়ত* ভয়েনা 
টুন্তির দ্বারা ইতালীতে বৈদেশিক শাসন হ্থাপন করা হয়। একমান্র 1পডমণ্টের স্যাম 
রাজবংশ ব্যতীত ইতালার সকল রাজারা ছল 'বদেশী। এমনাক পোপও ছিলেন 
বাহরাগত । এইভাবে ভিয়েনা বৈঠকে ইতালীগ অন্কুরিত জাতীয়তাবাদকে ধংস করার 
ব্যবস্থা হয়। 

ইত্াালীল্প প্রন্ষ্য লান্দোলন 2 ল্িং্নভিক্সেন্তে। (56 
76056105877 107. 16091881 [001110861017 2 17106 731507212967180 )$8 1ভয়েনা 

সম্মেলনে ইতালণর রাজনৈতিক এঁক্য ও জাতীগ্নতাবাদকে ধ্বংস করার চেগ্টা হইলেও, 
পৌয়াঁণক ফিনিকস (2০9015) পক্ষীর ন্যায় ইতালায় জ্বাতীয়তা- 

৪ বাদ ভস্মশধ্যা হইতে নব-শন্ততে জাগ্গিয়া উঠে। ইতালীর মনত 
আন্দোলনের প্রথম ঝড়ের পাখী 'ছিল কারোনারী সম্প্রদায় । 

ইহা ছিল একটি গ্রস্ত বিপ্লবী সামতি। শ্রীঘ্্রীর গুষ্ত সামাতি ক্লীম্যাসন নাতির 

সাঁহত কাবেণনারগ সম্প্রদায়ের ঘানম্ঠ যোগ ছিল।৩ ইহারা কার্থন বা অঙ্গার বহন 

১৭৮119]৭ 29 জ 069481070108] 53505881015, 

২, 1782870 2০ 49, 

৩, 13088010 21708. 2, 39, 



ইতালীর এঁক্য আন্দোলন ২১৩ 

কারয়া ধমপর সম্প্রদায়ের মত আচরণ করিত। কিন্তু আসলে ইহারা ছিল রাজনৈতিক 

দল। এীতহাসিক বোজ্টন 1কং-এর মতে, “ইতালণর মীস্তকে কাবোনারীরা ব্রত 

হিসাবে গ্রহণ করে।” ইহাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল দক্ষিণ ইতালার নেপলস 

€ ৪165 )। 

] ৃ রি 

হতালীর এুক্যনাধন/ হার 
৯৮ শা ৯০ নেটে ইনু 

তন্টিি ক্ষ 

্ 
১ 
ঠ 

সার * সই 
শপ ও আর খারা এগ 

২২২ ১৮৫৯১৮৬এসাজে অধিকুত অন্চল৯২ং 

[77 অসি দক্ট হইতে অধিকূত অঞ্চল ভু সত 
১৮৭০ লালে সাধকৃত অঞ্চল 

রগ 

১৮২০ শ্রীঃ কার্বোনারী সঞ্ঘ বুরবো বংশীয় রাজা চতুদশ ফাঁর্দনান্দের বিরুদ্ধে 
শবদ্রোহ ঘোমণা করে। গাছ যেমন ঝড়ের সমর ন:ইয়া পড়ে এবং ঝড় থামলে সোজা 



২১৪ ইগরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

হইয়া দাঁড়ায়, ফাদনাদ্দ সেইএ:প বেতসী-বৃত্তি লইয়া কাবেণনারীদেয় চাপে একটি: 
উদারতাগ্লিক সধাবধান দেন । এঁদকে তিনি গোপনে ইউরোপণয় ধশন্তি সমবায়ের সহায়তা 

প্রার্থনা করেন। ইওরোপণয় শান্ত সমবায়ের নিদেশে অন্টিয় 
সেনাদল নেপলসের কাবেনারী 'বিদ্রোহকে দন করে । ফাঁদ 

লান্দের স্বেচ্ছাচারী শাসন পুনঃম্থাপিত হয়। নেপলসের পর, িডমণ্টের কাবেণনারণী 
বিদ্রোহীরা রাজা !ছিন্টর ইম্যানুয়েলকে একটি সংবিধান দানে বাধ্য করে। কিন্তু 
আঘ্ট্রিয় বাঁহনী পিডমণ্টেয় 'বিদ্রেহ দমন কারয়া গ্ছিতাবন্থা ফিরাইয়া আনে । 

১৮৩০ প্রাঃ ফ্লান্সে জুলাই বিপ্লব ঘণ্টবার পা ইতালীর জাতীয়তাবাদীরা পুনরায় 
বিদ্রোহম.খা হইয়া উঠে । ১৮৩১ প্রঃ পোপ শালত মধা ইতালীতে বিদ্রোহের আগুন 

অবলিয়া উঠে । কিন্তু পোপো আহ্বানে আঁশ্টীয় বাহিনধ পোপের 
রাজ প্রবেশ ক'রয়া এই বিদ্রোহ দমন করে। ইতালীর বিদ্রোহীরা 
ফ্লাত্সের সাহাধ্য ভিক্ষা করিলে, লূই ফিলিপ আন্টরিয়ার সাহত 

সম্বষে'র ভয়ে হাত গংটাইয়া নেন । তান বলেন ষে, “ফ্লান্সের জনগণের রন্ত ফ্রান্সের 
স্বাথরক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে ॥” 

১৮৩১ শ্রীঃ পর ইতালাীর মবান্ত আন্দোলনের প্রাণপর€ষ হিসাবে জোসেফ ম্যাংপিনী 
আবভূতি হন। তাঁহার নেতৃত্বে ইতালীর ম:ন্ত আন্দোলন গণ-আন্দোলনের চার ধারণ 

করে। ম্যাৎসিনী ইতালীর যৃবশীন্তকে স্বদেশের মৃন্তি যুদ্ধে 

যোগদানে অননপ্রাণত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইতালীবাসধর 
নিকট স্বাধণন ও এঁকাবদ্ধ ইতালশীর আদর্শ তুলিয়া ধরেন । গুপ্ত হত্যা বা আণ্টালক 
বিদ্রোহের পথ ত্যাগ কাঁরয়া মণীন্ত আন্দোলনকে গণ-য:দ্ধে পারণত কয়েন । 

ম্যাধীপনীর প্রভাবে ইয়ং ইতাল? বা যুব ইতালী দল গাঠত হয়। ইয়ং ইতালণদলের 
সদস্যদের শপথবদ্ধ হইতে হইত ষে, “ইতালতে এঁক্যবন্ধ রাষ্ট্র ও প্রঙ্জাতন্্” প্রাতজ্ঠার 

জনা তাহায়া জীবন পণ কারবে। ম্যাৎঁসনধ জাতিকে বুঝান ষে, 
ইতালীয়দের চেষ্টায় ইতালীর ম্যান্ত লাভ সম্ভব হইবে। এক্সন্য 

বিদেশী রাষ্ট্রের সাহাযোর প্রয়েজন হইবে না। 'তান বলেন 
ঘষে. “ইতালণকে মস্ত কারিতে হইলে আঁন্ট্রয়াকে যুদ্ধের দ্বারা ইতালণ হইতে বাহনকার' 
কারতে হইবে 1৮ 

ম্যাংসনখক্প সম্ব্যাসী-সহলভ জধবন, তখব্র আদর্শবাদ ইতালণয় ুব শীল্ত:ক মাতাইয়া 
দেয়। ১৮৪৮ প্রাঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব আরম্ভ হইলে ইতালাঁতে ব্যাপক বিপ্লব আরম্ভ 

হয়। ভিয়েনা চুন্তি ভাঁঙয়া ইতালীকে এক্যবদ্ধ করার বাড 
প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় । িডথণ্টের রাজা চাল“স এলবাট অস্টয়ার 
ধবরৃষ্ধে অগ্রধারণ করেন । টাঙ্কানীর ডিউক 'লিওপোল্ডও তাঁহার 

পক্ষ নেন । ইহার ফলে পিডমণ্টের রাজবংশের নেতৃত্বে ইতালীর মনৃত্তি যুদ্ধ আরম্ত 
হয়। 'কিদ্তু আষ্ট্য় বাহন? কান্টোঞজা ও নোভার়ার যুদ্ধে চালস এলবার্ট কে পরাঙ্ত 
করিলে রাজতা নক মযান্ত যুদ্ধের অবসান ঘটে । 

নেপল:দ বিদ্রোহ 

১৮১* হী; উদারনৈতিক 

বিদ্রোহ 

ম্যাংসিনীর নেতৃত্ 

ইয়ং ইতালী 
আন্দেলন 

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব 
রাজতন্ত্রী বুদ্ধ 
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পিডমন্টের রাজা যুদ্ধ ত্যাগ কারলেও ইতালপর মত্ত যৃদ্ধ থামিয়া যায় নাই। 
ইহার পর ম্যাধীসনশ ও তাঁহার সহযোগণরা মন্তি ধ্দ্ধ চালাইবার দায়িত্ব নেন। 
রান ম্যাংসনী বলেন যে, “রাজাদের যু্ধ শেষ হইয়াছে, এইবার 

রোম প্রজাতন্ জনগণের যহদ্ধ আরম্ভ হইবে ।” রোগ নগরীতে মাধাসনী ও 
তাঁহার সমর্থকেরা একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। পোপ নবম 

পায়াস (1১05 1১) রোম হইতে পয়ালন ঝরেন। ম্যাংঁসনশর শিষ্য, ইওরোপের 
অনাতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, রুপকথার নানক গ্যারিবচ্ডা ভাঁহার বিপ্রবণ পত্রগ এ্যানটাকে 
লহয়া ম্যাংঁসনীর পক্ষে যোগ দেন । 

ম্যাংসিনীর দ্বারা প্রজ্ঞাতন্্ স্থাপিত হইলে রাজতন্বপ ইওরোপ ইহাতে প্রমাদ গণে। 

ফান্সের সগ্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন পোপের ক্ষমতা রক্ষায় রোমের প্রজাতন্ত্র দমনের জন্য 
ফরাসি সেনাদল পাঠাইয়া দেন। গ্যারবচ্ডীর প্রবল বাধাদান 

সত্তেও ফরাসী বাহিনীর হাতে এই প্রজাতন্মের পতন ঘটে ' বিষ 
মাংসিনী ইতালা ত্যাগ কারয়া ইংলণ্ডে নিবণসনে চলিয়া যান। 

ব্গজ্যন্রেন নেতৃক্হে ইতালীল্প আুত্তিন সমুহ ( চাহ 011681180 
11097861017 00৪] 085০0); ইাতমধ্যে ইতালশর জাঙতশয় রাজনশীতিতে কাউণ্ট- 

ক্যামিলো দ্য কাভযারের নাম ছড়াইয়া পড়ে । কাভ্যুর [২1907817070 নামে এক পাকার 
সম্পাদক হিসাবে ইতালীর ম্হাস্তর জনা কয়েকাঁট বাস্তবমুখী 

২5 পাঁরকল্পনা প্রচার করেন । তিনি বৈজ্ঞ।নিক প্রথার কাঁষ এবং রেলপথ রাজতা শ্রক ্ 
জাতীয়তাবাদী নীতি নির্মাণের উপর বিশেষ জোর দেন। কাভ্যুরের বন্তবা এই ছিল 

যে, ইতালগতে রেলপথ বিস্তত হইলে প্রাদেশিকতা লোপ পাইবে । 
জাতীয় একা স্বভাবতই বাড়বে ।১ কারের প্রধান লক্ষা 'ছিল পিডমন্টের রাজবংশের 
অধণনে ইতালীকে এঁকাবদ্ধ করা! ম্যাাসনণর প্রজাতন্বাদ ইতালগতে কার্যকর? হইবে 
না বালয়া তান বিশ্বাস কাঁরতেন। পিডমণ্টে উদারতা্ত্িক সধাঁবধান প্রবর্তন এবং 
উদারপন্ধী সংস্ারেহ ফলে 'পিডমন্টের রাজবংশের খ্যাত বাড়ে । ইতালীর পাজাগ্যালর 
মধ্যে একমাত্র 'পিডমণ্টই ইতালশর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম বালিয়া কাভার ঘোষণা বরেন । 
পিডমন্টের রাজবংশই ছিল একমাত্র ইতালণয় রাজবংশ । ইতালঈর অন্যানা রাজবংশ 
ছিল বাহরাগত । কাভ্যুর মনে কাঁরতেন যে, বৈদোশক সাহায্য ছাড়া পিডমণ্টের পক্ষে 

একক ঢেজ্টায় আষ্টিয়াকে ইতালন হইতে বিতাড়ন করা সম্ডব নয়। কার্বোনারী ও ইয়ং 
ইতালী আন্দোলনের বিফলতা ইহা প্রমাণ করে যে, ইতালণর সামারক শান্ত আন্ট্রয়ার 

অপেক্ষা নিকৃষ্ট ৷ সৃতরাং বৈদোশক শান্তর সাহায্য ছাড়া ভিম্লেনা চুন্ত ভাঙয়া ইতালীকে 
এক্যবঙ্ধ করা যাইবে না, ইহা কাভ্যুর বলেন॥ তাছাড়া ইতালীর সমস্যার দিকে 
ইওরোপায় জনমতকে আকৃগ্ট করার প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝান। 

ইংলপ্ড ও ফ্লান্স ছিল তখন ইগরোপে দুই উদারনোতিক শান্ত । কাভ্যুর এই দুই 
শান্তর সহায়তা লইয়া ইতালীকে বৈদেশিক শাসন মস্ত করার সঙকম্প নেন। 'তাঁন 

৯0, 90, ি৪৪০--0102008 98509 0352০1602, 

রোণ গ্রাঙ্জাতস্ত্রের পতন 



২১৬ ইওরেপের ইতিহাসের রৃপরেখা 

ক্রিময়ার যুদ্ধে পিডমণ্টের বাহিনীকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে নিয়োজিত করেন । 'তাঁন 
এই সেনাদের উৎসাহ দিয়া বলেন যে, “হে যুবকেরা প্রাণ দিয়া যুদ্ধ কর। ঈশ্বরের 
্রিমিয়ার বন্ধও.. আশাবাদে এই ক্রিমিয়ার মাটি হইতে নব ইতালার জন্ম হইবে।*১ 
কাতুরের ফ্রান্স এবং 'ক্রাময়ার যুদ্ধের পর ১৮৫৫ শ্রীঃ প্যারসের শান্তি বৈঠকে 'পিডমণ্ট 
ইংলগডের সছিত যোগ দেয়। প্যারিসের শাস্তি বৈঠকে ইতালশর সমস্যা আলোচিত 
যোগাযোগ 

হয়। ইতালীর জাতীয়তাবাদের পক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
সহানভাত প্রকাশ করা হয়। এঁতহাসিক গ্রেনীভিলের মতে, “কাভ্যুর প্যাঁরসের বৈঠকে 
একথা বুঝাইয়। দেন ষে, পূর্বাণুল সমস্যার (8896০) 0650101 ) ন্যায় ইওরোপে 
ইতালণীর সমস্যা (1691151 09691101 ) রাহয়াছে ।২ ইহার ন্যায্য সমাধান না হইলে 

ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট হইবে ॥৮ 
. 'ক্রিমিয়ার বুদ্ধের পর ইতালীর মস্ত যুদ্ধে ফরাসপ সম্রাট ততাঁয় নেপোলিয়নের 

সহযোগিতা লাভের জনা কাভার চেষ্টা করেন। ই'তিমধো ইতালীয় নাগারক ওরাসান 
(01511) বোমা ছহড়য়া তৃতীয় নেপোলয়ন ও তাঁহার 
রানশয় প্রাণনাশের ব্যর্থ চেম্টা করেন। ওবাসান ঘটনা তৃতীয় 
নেপোলিয়নকে বিশেষ প্রভাবিত করে। ইহার অঙ্পকাল পরে কাভ্যুর 

ও তৃতায় নেপোলিয়ন গোপনে প্লোমবিয়ায়ের চুক্তি (7১20 ০01 10171675 ) ১৮৫৮ 

প্রঃ স্বাক্ষর করেন । এই চুন্তর দ্বারা নেপোলিয়ন আন্টয়ার বিরুদ্ধে [পিডমপ্টকে 
সামারক সাহাধ্য দিতে অঙ্গীকার করেন। কাভার আম্ট্রয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার 
জন্য একটি বৈধ কারণ ( [70110818916 ০2505 ৮০111) স-ম্টি কারবার দায়িত্ব নেন। 

উত্তর ইতালীর লম্বার্ড ও ভেনেসিয়াকে পিডমণ্টের সাঁহত যুস্ত করিতে তৃতীয় 
নেপোলিয়ন প্রতিশ্রুতি দেন। ইহার পারবে ক্রান্সকে স্যায় ও নিস দিতে কাভার 
প্রাতশ্রুতি দেন। 

প্লোমবিয়ারের চান্তর পর, আঁচ্টয়ার সাহত যুদ্ধের বৈধ কারণ স্ন্টর জনা আঁ্টীয়ার 
আধকৃত লম্বার্ড ও ভেনোসয়া অগ্ুলে গোলযোগ সম্টি করেন। ইহাতে আষ্পরয়া 'বিয়ন্ত 

হইয়া 'পিডমণ্টের নিকট এক চরমপন্র দেয়। পিডমণ্ট এই চরম 
ইভালীর স্বাধীনতা র্ এ দ্ধের জারসত£ পত্র অগ্রাহ্য কারলে আঁ্টিয়া পিশুমণ্টের বিরদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা কয়ে । 

অগ্িয়ার পরার ফলে আষ্ট্রয়া আক্রমণকারী রূপে সূচিত হয়। নেপোলয়নের 
নিদেশে ফরালণ বাহিনা, পিডমণ্টের পক্ষ লইরা আম্পীয়ার 1বরংদ্ধে 

যুদ্ধে যোগ দেয়। ম্যাজেপ্টা ও সলফোৌরনোর যুদ্ধে ফরাসী বাহিন? আল্ুয়াকে পরাস্ত 
কারয়া লদ্বাডি" আঁধকার করে । সমগ্র ইতালীতে প্রবল আলোড়ন দেখা দেয় । 

তৃতীয় নেপোিয়ন পিডমণ্টের সকল আশা নির্মূল কারয়া হঠাৎ আম্টরিয়ার সাঁছত 

'ভিল্লাফ্লাঙুকার় সাঁত্ধ (0০৩ ০1 111862008 ) স্বাক্ষর করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করেন 
(বন্দ বিবরণ পৃঃ ২০২ দেখ )। এই সধ্ি দ্বারা লদ্বাডি প্রদেশ ?িডমণ্টের সাঁহত 

শ্ম, 

প্লোমবিয়ারের সন্ধি 
১৮৫৮ হীঃ 

৩ 08058 ৮ 0, 10. 75260. 

২, 09905111- -:006 868118090, 70. 239, 
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যুত্ত হয়। ভেনেসিয়া আম্ট্রপ্নার অধীনে থাকে ৷ ইতাঙ্গায় জাতয়তাবাদ"রা ভিল্লাফ্লাঙকার 
স্ধিকে ইতালীর প্রতি তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশবাসঘাতকতা বাঁলয়া মনে করে । কাভার 

তাহার প্রভু ভিন্তর ইম্যানুয়েলকে এই সন্ধি অগ্রাহা করায় পরামর্শ 
দেন। কিন্তু বাস্তববাদখ ভিন্উর ইমান:য়েল এই সাঁম্ধ স্বীকার 

করিয়া লদ্বাড: আঁধকার করেন । ইতালণর মস্ত যুদ্ধের প্রথম পধণয়ের অবসান ঘটে। 
ইতিমধ্যে মধা ইতালীর টাস্কানী, পামণা, মোডেনা প্রভৃতি অঞ্চলে গণ্-অভাথান 

ঘটে। এই সকল গ্ছানের অধিবাসধরা গণভোটের মাধামে পিডমন্টের সহিত সংযান্তর 
পক্ষে মত প্রকাশ করে। কাভার এই সুযোগকে কাজে লাগান । 

বাহার [তান উপলাব্ধ করেন যে, সরাসার মধ্য ইতালীর রাজ্যগৃিকে পিডমণ্টের সহিত | | 
সংযুক্তি পডমণ্টের সাঁহত সংযুত্ত কারবার অথ হইল ভিয়েনা চীন্ত ও 

ভল্লাফ্রাঙ্কার চুন্তকে নস্যাং করা। এজনা আন্টীয়া বাধা দিতে 
পারে। সতরাং তান ফরাস+ সম্রাট তৃতাঁয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নস ছাড়য়া 
'দিয়া, ?পডমণ্টের সহিত মধা ইতালাীর সংষুক্তিতে তাঁহার সমর্থন আদায় করেন। তৃতাঁয় 
নেপোলিয়ন এই শর্ত দেন ষেঃ এই ধাজাগৃীলির পিডমণ্টের পহিত সংয্যাস্তির পক্ষে 
আঁভমত গণভোট দ্বারা লইতে হইবে। গণভোট সংযুত্তর অনুকূলে যাওয়ায় মধ্য 
ইতালীর রাজাগৃলর পিডমন্টের সাহত সংযুত্ত হয়! ইতাল'র এঁকোর "দ্বিতীয় পর্যায়ের 
অবসান ঘটে। 

ইহার পর দক্ষিণ ইতালীর সাঁসালতে ১৮৬০ প্রঃ বৃরবে রাজা ছিতীয় ফ্লান্সসের 
বিরুদ্ধে কক আন্দোলন দেখা দেয়। ইতালীর জাতীয়তাবাদী নেতা গ্যারিবন্ডী 

দক্ষিণ ইতালীর কৃষকদের অত্যাচার বুরবো সরকারের অধানতা 
হইতে মস্ত করায় জনা আঁভষান করার পরিবজপনা করেন। ১০9৯০ 
জন লাল পোষাকে সাঁষ্জত গোরলা স্বেচ্ছাসেবক লইয়া গ্যারিবজ্ড 

1সাঁপালর মাশে'লা বন্দরে অবতরণ করেন । 'সাসালর কৃষকেয়া গ্যারবল্ডাীঁকে মধীন্তদাতা 
মনে করিয়া তাঁহার পতাকার তলে সমবেত হয় । ২৫ হাজার বৃরবো সেনাদের প্রা 
বিনা যুদ্ধে তিনি বিতাড়িত করিয়া 1সাঁসাল দ্বীপকে বৃরবোঁ শাসন হইতে মুস্ত করেন। 
অতঃপর তিনি নেপলসে অবতরণ করেন। 'সাসালর বিদ্রোহী কৃষক সেনা তাহার 
অনুগমন করে। নেপলসে বুরবো রাজা দ্বিতীয় ফ্লান্সিসের সেনাদল তাঁহাকে নামমান্র 
বাধা দিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করে। গ্যারবল্ডী নেপলস নগরী আধকার করিয়া নিজেকে 
দক্ষিণ ইতালগন্ন ডিক্রেটর ঘোষণা করেন । তিনি রোম নগরী আক্লমণ করিবার সঞ্কঙ্পের 

কথাও ঘোষণা করেন। 
দক্ষিণ ইতাল'তে গ্যারিবল্ডীর বিস্ময়কর সাফল্য কাভ্যুয়ের সম্মথে এক দারহণ সঙ্কট 

সষ্টিকরে। প্রথমতঃ, গ্যারিবল্ডী ছিলেন ম্যাধীসনী পন্থী । তান আঁংকৃত দক্ষিণ 
ইতালীতে প্রজাতন্ল ঘোষণা কাঁরতে পারেন এমন সম্ভাবনা দেখা দেয় । পিডমণ্টের 
রাজতম্ের অধখনে সমগ্র ইতালী এঁকাবদ্ধ না হইয়া বাদ গ্যারিবন্ডীল্প দ্বারা প্রজাতন্ম 
ঘোঁষত হইত তবে, আংশিক রাজতন্মী ও আধাশক প্রজাতম্্ণ হইত । রাজতন্মী ও 

ভিল্লাহাঙ্কার সন্ধি 

গ্যারিবন্ডীর নেগলস 
বিজয় 

ও) শপ শা ১ 



২১৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

প্রজাতল্লীদের মধ্য গৃহ-যংদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিত । দ্বিতীয়তঃ, গ্যারিবন্ডণ পোপের 
রাজ্য আক্রমণ কারলে পোপের রাজ্য রক্ষার জন্য রোমে শ্থাপিত 
ফরাসগ সেনার সাঁহত তাঁহার ষংঘ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ছিল। 

তৃতীয়তঃ, কাভ্যুর গারিবচ্ডাঁকে পছন্দ করিতেন না। তাঁহার সাফল্য কাভ্যুরকে 
ঈর্যান্বিত করে।* 

এমতাবস্থায় কাভূ/র তৃতীয় নেপোলিয়নের স'্াতিক্রমে, রোম নগর বাদ দিয়া পোপের 
অবশিষ্ট রাজযাংশ এবং দক্ষিণ ইতালণকে, ?পিডমণ্টের সাঁহত সংযুক্ত করার লিদ্ধান্ত নেন। 

রাহ এজন্য প্রয়োজনে গ্যা'িবল্ডীর সাঁহত যুদ্ধের জনা 'তান পিডমণ্টের 
পিডমটের সহিত. ভিতর ইম্ানুয়েলকে পরামর্শ দেন। ভিক্টর ইম্যানুয়েল রোম 
ঘুকতি বাতত পোপ্রে রাজ্যাংশ আঁধকার কারয়া নেপলসে উপনীত হন । 

দেশপ্রোমক গাারিবজ্ডগ ভিষ্র ইম্যানুয়েলের সাঁহত গৃহয:দ্ধে লিপ্ত 

না হইয়া, নেপলদ ও সানিলর আঁধকার ছাড়িয়া দেন। এই দুইটি প্রদেশ পিডমণ্টের 
সাহত সংয্স্ত হয় । 

কাভুযর ১৮৬১ শ্রীঃ ১৭ই মাচ" একটি ইতালীয় জাতীয় পালামেন্ট সভার অধিবেশন 
আহবান করেন । ইহাতে ?পডমন্টের সংঁবধান এক্যবদ্ধ ইতালীর সংবধানে পারণত হয় । 

কাভুবের আরব্ধকার্য তখনও অসমাষ্ত ছিল। ইতিমধ্যে কাভারের মৃতু ঘটে । 
ভেনোস্য়া তখন ছিল আম্ট্রয়ার অধীনে এবং রোম ছিল ফরাসী সেনার নিয়ন্ণে। 
চির ১৮৬৬ শ্রাঁঃ অন্ট্রে-্রাশিয় যুদ্ধে ইতালগ প্রাশিয়ার পক্ষ নেয়। 

পিডঘটের সহিত. যনধ শেষে তৃত'য় নেশো'লিয়নের প্রভাবে ভেনেসিয়া ইতালীর সাহত 

সংবুক্তি সংযন্ত হয়। ১৮৭০ গ্রীঃ ফ্লাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় ফরাসণ 
সেনাদল রোম হইতে অপসারিত হয়। এই সযোগে ভি 

ইম্যানুগ্দেল রোম আঁধকার করিয়া, রোমকে ইতালাীর রাজধানশ ঘোষণা করিলে ইতালশীর 
এঁকা লম্পূর্ণ হয়। তবে স্যাভয় ও নিস নামক দুহীট চ্ছান ফ্লাম্সের আধকারে রহিয়া 

যায়। ইওরোপের ইতিহাসে নবীন ইতালী জম্ম লাভ করে। 
ক্্যাশুতিননীল্ ক্ুততিত্ভ (706 8018195821)8165 01 11985510108 

ইতিহাসের কোন ঘটনা পাঁরাস্থীতর চাপে ঘাঁটলেও ঘটনার পশ্চাতে ব্যান্ত বা নেতায় 
ী প্রভাব অদ্বকার করা যায় না। ইতাল'র মণৃন্ত আন্দোলনে 

মর ও ম্যাংীসনশর অবদান স্মরণ করা দরকার । গ্রেনভিলের মতে ম্যাধীসনশ 
কা স্থাপন ছিলেন, “ইতালীর গ্রজাতাল্িক এঁক্যের মীস্তঙ্ক এবং 'বাধপ্রোরত 

নায়ক ।”২ লি ডি. হ্যাজেনের মতে, “ম্যাংাসনগ ছিলেন ইতাল্গর 

পুননজাগরণেব আধ্যাজক শাল্ত, নব ইতাল"র প্রত্যাঁদিষ্ট পুরুষ 1৮৩ 

১৯ 01610510165. 12010. 

২, ৮106 10661190608] 8003616 01 29001011051) 00167, 019051116--00010006 998080060 

[০১ 29, 

৩, 590216981 19:09 0 06802606100, 806 2:00 01 ছি ৪৮১6৩৮৮৮010, 98580, 

কাভুরের সমস্ত 



ইতালপর একা আন্দোলন ২১৯, 

ইতাল?র জেনোয়া নগরীতে এক চিকিৎসকের গৃহে ১৮০৫ প্রঃ ম্যাৎসিনশর জল্ম 
হয়। বালাকাল হইতে ম্যাংসনী ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির এবং দেশপ্রেমে উদ্ব-দ্ধ। 

1তাঁন ছিলেন স্বভাব সাধতাক। বাইবেল, দান্তে, শেকসপাঁয়ার, 
গোটে ও শলার প্রভাত সাহতিকের তিন ছিলেন অন:রাগ' 
গাঠক। তাঁহার লেখনী ছিল যাান্ততে ক্ষুরধার, আবেগে 

[পগ্চিত। ইয়ং ইতালীয় পান্রকায় তাঁহার প্রকাশিত রচনাবলী ইতালধর যুব শাপ্তকে 
অনতপ্রাণত করে। 

ম্যাংাপনী কাবেণনারা সঙ্গে ফষোগ দিয়া ইতালণর মৃত্তি ষদ্ধে গ্রাথামক দণক্ষা নেন। 
[কন্তু শীঘ্রই [তান কার্বোনারী কম্মপন্থায় আস্থা হারান। তিনি ১৮৩০ প্রাঃ ইতালণ 

হইতে নিব্ণাসত হন। দীর্ঘকাল পিতৃভূদম হইতে দূরে থাঁকয়া 
ংবাদপন্লের মাধামে ইতালীর মবাস্তর জনা জনগণের মানাঁসিক প্রস্তুতি 

করেন। ইয়ং ইতালন দল গঠন এবং আন্দোলন 'হিল ম্যাধাঁসন৭র শ্রেম্ঠ অবদান । 
মাংসনী ইতালীয়দের নিক যে কর্মপন্থা ও আদশ* স্থাপন করেন তাহার দ্বারাই 

তাঁহার কাতত্ব বুঝা যায়। ম্যাসনী মনে কারতেন ইতালণর জনসাধারণের মধ্যে 

| .... ইতালীর মুক্ত ও একোর চেতনা না জাগিলে প্রকৃত একা আসিবে 
রা ও ০ না। এক্জনা তাঁহার দল, সাধারণ লোকের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের 
অপদর্শ মাধামে একাবদ্ধ ইতালীর আদশ* ছড়াইয়া দেয়। প্রাদৌশকতা, 

আগলকতায় খাণ্ডত ইতালণ নৃতন এক্যবোধে জাগয়া উঠে। 

ইতালণর মানাসক ও ভাবগতহ এক্যের বনিয়াদ রাঁচিত হয়। ম্যাংাসনশ জানিতেন যে, 
ইতালখকে এঁকাবদ্ধ কারবার পথে প্রধান বাধা হইল ইতালতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য । 

এক্গন্য তিন বল প্রয়োগ দ্বারা আম্ট্রয়াকে বাঁহস্কার করার কথা বলেন। আম্দুয়ার 
[বিরুচ্ধে মুক্ত যুদ্ধে ইতালপধাপীরা নিজ শান্ততে জয়লাভ কাঁরতে সঙ্গম বালয়। তিনি 
[ব্যাস কারতেন। ইতা্ীর যুব শান্তর উপ« মাধাসম্ীর গভখর আস্থা ছিল। 

[তন বৈদেশিক শান্তর সহায়তা লইবার ঘোর বিরোধী ছিলেন । তাঁহার নীতই 
ছিল “ইতালীকে নিঙ্জ শান্ততে মূন্ত হইতে হইবে” (105116 হিল 0956) তান 
গণাবিদ্রোহ ও গোরলা যুদ্ধের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁহার মতে, 4600০861010 80৫ 

10531160001” অর্থাৎ জনগণের সাঁঠক রাজনোতিক শিক্ষা এবং বিদ্রোহের মাধ্যমেই 
ইতালীর মর্দন্ত আসবে । ম্যাংসনী মনে কারতেন যে, বৈদেশিক শাসন হইতে ইতালীর 
মৃত্তই শেষ কথা নয়। ইভালীর এঁক্য হুইল এই আদ্দোলনের আসল লক্ষ্য । তিনি 
ইয়ং ইতাল? স্বেচ্ছাসেবকদের বলেন যে, “কেবলমাত্র ইতালণ, এক ইতাল?ই তোমাদের 
মন্ত্র হইবে 1” এক্যবদ্ধ ইতালশতে প্রজাতন্ত্র ও গণভোট ব্যবস্থা চ্থাপন দ্বারা ইতালগয় 
ম্সসআগমেণ্টো (81509181106000 ) বা মনত আন্দোলন সম্পূর্ণ হইবে বাঁলয়া তিনি 
1বশবাস কারতেন। 

ম্যাংসনগ কেবলমাত্র অলদ আদর্শবাদের পূজারী ছিলেন না। তান আদর্শের 
সাঁছত বমে'র সমন্বয় কারবার চেহ্টা করেন । তাঁহারই প্রেরণায় ইন়্ং ইতালণ দল গাঠিত 

ম্াৎপিনীর বাল] 
ও কৈশোর জীবন 

ইয়ং ইতালী ঘল গঠন 
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হয়। ইতালণর যৃব সমাজের মধ্যে ইয়ং ইতালী দল বিশেষ অনপ্রেরণা সগ্চার করে। 
তিনি ইতালার মুক্তি আন্দোলনকে রাজা ও আঁভজাত শ্রেণীর কবল মূনস্ত কারয়া 

জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেন। বোল্টন কিং নামক 
&তিহাসিকের মতে, জাতীয় মুক্তির সাহত জনসাধারণের যোগ-সৃন্ত্ 

স্থাপন ছিল ম্যাৎসিনীর মৃখ্য কাতত্ব।১ ইতালশর জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের 
এবং স্বদেশের একা চিন্তার জাগরণ দ্বারা তিনি ইতালীর ভাবগত এক্য 
সম* ্ন করেন। 

১৮৪৮ ঘাঃ ফেব্রুয়ারী 'বিপ্রব আরম্ভ হইলে ম্যাংসনীর আন্দোলন সাফল্যের দরজায় 
আসিয়া পড়ে । পিডমণ্ট রাজ চালস এলবাট“ আঁষ্ট্রু় বাঁহনীর নিকট পরাস্ত হইলে 

রাজতান্তিক আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে । এই সুযোগে ম্যাধাসনণ গণ 
আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি বলেন যে, “রাজাদের যুদ্ধ শেষ 
হইয়াছে, এইবার প্রজাদের বা জাতীয় বুদ্ধ আরম্ভ হইবে ।৮ তাঁহার 

অনুগামণীরা রোমের পোপকে বিতাঁড়ত কাঁরয়া লোম নগরণ আঁধকার করে। ম্যাধাসনী 
রোমে একটি প্রজাতন্ল হ্থাপন করেন। এই প্রজাতন্মের স্ব্পকালীন শাসনকালে 
ম্যাংধাসন প্রব্যমহল্য নিয়ন্থণ আইন, 'িয়তম মজহরী আইন প্রভাতি জনকলাণম-লক 
আইনগুীল পাশ করেন । তিনি ধমশীনরপেক্ষতা নখীতি গ্রহণ করেন। 

এীতিহাসিক গ্রেনাভিলের মতে, ইওরোপের রক্ষণশশল শান্তগযীল আশঙ্কা করে যে, 
ম্যাংাসনীর প্রঙ্ঞাতল্লবাদ তাহাদের দেশে ছড়াইয়া পড়লে, রাজতন্ত্র ও আভিজাতদের 

ও ক্ষমতা 'বিনস্ট হইবে। ফলে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন 
বি জের পোপকে রোমে প.নংপ্রাতষ্ঠার ছলে শ্যাতাসনীর প্রজাতন্তকে ধংস 
সারি হপতক্ষেপ: করেন । ম্যাতাসনার শিষ্য গ্যারিবন্ডা বারত্বের সাহত জড়াই কারিয়া 
স্যাংসিনীর পতন রোম নগ্রী রক্ষা কাঁরতে বিফল ছন। ম্যাতীসনগর প্রজাতন্ত্র 

পতনের সহিত তাঁহার সক্রিয় রাজনোতক জশবনের অবসান ঘটে । 
ভাগোর পরিহাসে এই বিপ্লবী নায়কের স্বদেশের বাহিরে ইংলশ্ডে নিবাসনে 
জাঁবন কাটে । 

ম্যাংসিনীর বাথতা পত্বেও তাঁহার অবদান অস্বীকার করা যায় না। ম্যাংসনশ 
ছিলেন ইতালীর রসআর্গমেণ্টোর আত্মা । গ্রেনীভলের মতে, যাঁদ 
ম্যাথাসনীর 'বপ্রবী ভাবধারা কাষ'করী না থাকিত তবে মধ্য ইতাল" 

ও দক্ষিণ ইতালী পিডমণ্টের সাহত সংযন্ন্ত হইত না। 
ম্যাংসনীর প্রজাতান্বিক আদর্শকে কাভ্যুর পাফৃত্যাগ করেন। ইতালায় বিপ্লবীদের 

স্বপ্পের ইতালী কাভ্যর গঠন করেন নাই। 'তান সম্পতির 

ফ্যাংস্নীর কর্মপন্থা 

রোমে ইতালীয় 
প্রজাতস্থ স্বাপন 

স্যাংসিনীর কৃতিত্ব 

রা সহিত  ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি বুর্জোয়া রাজতদ্্র শ্থাপন করেন। 
ইতালীর জনগণের আশা-আকাত্কা তাহা দ্বারা পরত হয় নাই 

ইহ বলা যায়। 

১8016022106, 05,198, 22652 2516--05, 8৩, 
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ম্যাংসনীর ঘটি প্রধান এই ছিলযে, তিনি আদপেই বাম্তবপন্থী ছিলেন না। 
কাড়ুযুরের ন্যায় চতুর ও স্মাবধাবাদী রাজনীতি জ্ঞানের তান আধকারণ ছিলেন না। 

তান প্রকৃত সমাজতান্নিক বা মাক“সবাদীও ছিলেন না। তাহার 
্যাৎসিনীর ব্রুট  সমাজতন্ ছিল ফরাসী বিপ্রবের জাাকোবিন পন্থী সমাজতম্ম ।১ 
ডেনিস ম্যাকাস্মথের মতে, ম্যাধাসনন ই্তাঙপপীর সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে 
জাতীয়তাবাদ ভাব সণ্টার করেন এই ধারণার কোন [ভীত্ত নাই।২ তবুও বলা যায় 
যে, ম্যাংসিন ছিলেন ইতালীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণপঃরূষ। 

শান্ত ক্াভ্ুল্লেন্স ক্ুৃতিত্র (006 8০)0165877567068 01 08508) $ 

ইতালীর মুক্ত আন্দোলনের প্রধান ম্থপাতি ছিলেন কাউণ্ট ক্যামিলো ডি কাভ্যার। ইয়ং 
ইতালী আন্দোলনের বিফপ্পতার পর যখন ইতালার মান্ত আন্দোলন পথ হারাইয়া ফেলে 

ূ তথন কাভ্যুর তাহাকে নূতন পথে পারচালিত করিয়া সফলতা 

নাহিনর 7 লাভ করেন। কাত্যুর ছিলেন ঘোর বাস্তববাদশ এবং ঠাণ্ডা 
মাথার লোক। [তিনি বি*বাস কারতেন যে, নাঁচু তলার দিক হইতে 

জনতার মাধ/মে এঁক্য সাধন অপেক্ষা, উপর হইতে ব্লাজশান্তর সাহায্যে ইতালর মুশ্ত 
সাধন সফল হইবে । ইতালাতে ম্যাৎপিনীর উগ্রপম্থী আন্দোলন সফল হইবে না বাঁলয়া 
[তিনি বুঝিতে পারেন । এজন্য 'তনি বলেন যে, “মধাপন্থা নশীতি (110061816 ) 
একমাগ্ন ইতালগতে সাফঙ্গ্য আনিতে পারিবে 1৮৩ 

কাভ্যর ছিলেন 170516-7011160 অর্থাৎ মধ্যপম্থী শাসন ব্যবচ্থার অনুরাগণী। 
প্রঙ্জাতল্ম ও স্বৈরতগ্ত্ উভয় ব্যবস্থাকে তিনি ঘণা কারতেন ।১ তিনি ছিলেন ইংলশ্ডের 

ন্যায় সাধাবধানিক রাজতন্তের ভন্ত। তিনি পিডমণ্টের রাজবংশকে 
ইতালশর শাসনের দারত্ব দেন। কিন্তু তিনি এই প্লাজবংশকে 
সাংবধানিক শাসন নীতি গ্রহণে বাধ্য করেন । ইতালণীর আভিজাত 

সম্প্রদায়ের আশা ছিল ইতালীতে একটি আভজাততান্মিক শাসনব্যবস্থা হ্ছাপন করা। 

আভঙজ্াতদের সেই চেষ্টাও কাভ্যুর দমন করেন । কাভ্যুর ইতালীতে পার্লামেন্টারদ 
গণতন্ত শ্াপন করেন। রাজার ক্ষমতাকে তান পাল'মেণ্টের দ্বারা থব* করিয়া দেন। 
১৮৬০ প্রাঃ দাক্ষণ ইতালীর সংযৃত্তি সম্পন্ন হইলে সব ইতালীয় পালণমেপ্টের আহবান 
কারয়া তান ইতালশতে সাংাবধানিক রাজতন্কে কায়েম করেন । 

কাভার পার্লামেপ্টারণ শাসন ব্যবস্থায় 'বি*্বাস কাঁরতেন ইহা সত্য; কিন্তু তিনি 
দেশের সফল শ্রেণীর মাগারকের ভোটবানের আধকার স্বীকার করিতেন না। তান 
সমপান্তর 'ভন্তিতে ভোটদানের আইন প্রবর্তন করেন। ইহার ফলে কেবলমানন ধনধ 
ব্যান্তরাই পালমেপ্টের নিবচনে অংশ গ্রহণের আঁধকার পায়। এই দিক হইতে তাহার 
ররর সপ ৪১» 

১. 20085 17৯76, 265, 

২, 10818 11800 9019--৬ 10606 00200081009], 08500 & 11807815089580, 

৩, 089863 ৮ লূ, 1798:06২--0৪০৪৮, 79, 29,. | 
৪, 06066 ৮ নন. 768:৫9:---085০92, 900,208] 17089802158] 88800856100, ১, 79. 

সাংবিধানিক রাঞ্জতন্ত 
ও অভিজাত শাসন 
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চিন্তাধারা বুজোরা মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল বলা যায়। 'তান বিশ্বাস কারতেন 
'যে। জনসাধারণের কল্যাণ কেবলমান্র আলোকপ্রাপ্ত শাসকের (2011817076৫ 

198০1) দ্বারাই হইতে পারে ।১ যে ক্ষেত্রে ম্যাৎসনী মনে কারতেন 
ম্যাৎনিনীর সহ যে, জনগণই হইল শান্তর উৎস, সে ক্ষেত্রে কাভু/র জনগণকে উপর 
খপ তলা হইতে পারচালনার কথা ভাবেন । এজন্য অনেকে কাভ্যুরকে 
ব্যবস্থা! রক্ষণশীল নেতা বাঁলয়া আভাহত করেন। তিনি ইতালীতে যে 

গণতন্ত ম্থ'পন করেন তাহা ছিল আসলে বুর্জোয়া শাসন। 
কাভু/রের আদর নেতা ছিলেন অলিভার ভ্রমওয়েল। কাতর গ্ল্যাডণ্টোনীর গণতন্মে 
গব*বাস করতেন না । 

ম্যাংসনীর চন্তাধারাকে অবাস্তব বাঁলয়া কাভার অগ্রাহ্য করেন। তিনি [ঢু 
২5018116760 পাত্রকার সম্পাদক হিসাবে এই তন্তৰ প্রচার করেন যে, ইতালাতে 

প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে অরাজকতার অন্ধকার নামিয়া আসিবে । 

প্রঙগাতস্ত্র বিরোধীতা: ইওরোপাঁয় রাজশাস্তগলি এই প্রঞ্জাতন্ঘ্রকে ধ্বংস কাঁরবে। দ্বিতীয়তঃ, 
রা তিনি বলেন যে, বৈদে'শক শান্তর সহায়তা ব/তীত ইতালীর মহন্ত 
মর্ধাধ। দান সাধন সম্পন্ন হইবে না। কারণ কাবোনান ও ইয়ং ইতালীর 

[ধপ্রবের ব্যর্থতা ইহা প্রমাণ কারয়াছিল যে, আল্টপ্লার সামরিক 

শীপ্তর বির্দ্ধে ইতালীর শান্ত ছিল দূর্বল। তৃতীয়ত, পিডমণ্টের রাজবংশকেই তিনি 
এঁক্যবদ্ধ ইতালীর জাতীয্প রাজবংশ হিসাবে গণ্য করেন। এ বিষয়ে তিনি 1পিডমন্টের 
'ভূতপূব প্রধানমন্ত্রী ডি. এযাজগালওর মত অনুসরণ করেন । চতুর্থতঃ, তান ইতালীর 
সমস্যাকে একট ইওরোপায় সমস্যায় পরিণত করার কথা বলেন। যেরপ প্বাগল 
সমস্যা (86850600) 3965602 ) ইওরোপের সকল শান্তর দহাণ্ট আকব'ণ করে, 
'সেইরুপ ইতালণয় সমস্যাকে ইওরোপের সকল শান্তর সমপ্যাযর় পারণত কারবার কথা 
কাভু)র বলেন ।২ 

কাভ্যুর কেবলমাত্র নলস পরিকল্পনা কারয়্া বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। 

শতাঁন পিডমণ্টের কাঁষমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্মীর পদ লাভ, করিয়া তাঁছার আদর্শকে 
বরা বাস্তবায়িত করার কাজে আত্মানয়োগ করেন । তিন ইতালার 
টা স্বাধীনতার স্বপক্ষে ইওরোপার জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন দেশের 

সংবাদপত্রের মাধ্যমে তীব্র প্রচার চালান । পিডমণ্টে বাম 
উদারপন্থী সংস্কার, পালণমেন্ট, নির্বা$ন, উন্নত কৃষিব্যবন্থা, রেলপথ নির্মাণ প্রভাত 
প্রগাতম;লক কাজের দ্বারা ইতালীর উপর প্িডমন্টের প্রভাব বুগ্ধ করেন। তিনি 

রেলপথ ।নমণণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। কারণ তিনি মনে কারতেন যে, ইহার ফলে 
ইতালীর 'বাভন্ব অগ্ুলের মধ্যে এক্য বাড়বে । 

১৮৫৪ ঘঃ রাময়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই আন্তর্জাতিক ঘটনার সুযোগে কাড়্যুর 
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ইতালীর সমস্যাকে ইওরোপাঁয় রূপদানের চেষ্ট! করেন । তিনি প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে 
তালার সমস্যা উত্থাপন করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রুন্সের সহানুভূতি লাভ করেন । ইংলপ্ডের 

বৈদেশিক মন্ত্রী জড" ক্ল্যার়েওন আশ্টীয়ার ইতালীয় নীতির তীর 
টি হ্ধেযোগ সগালোচনা করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালখর সমসার প্রাত 

আকৃষ্ট হন। মোট কথা প্যারিসের বৈঠকের পর ইতালনর সমসাকে 
আর চাপা দেওয়া আণ্টীয়ার পক্ষে সম্ভব হর নাই। 

ইহার পর কাভ্যুর ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহত প্লোম্ধরারের 
(29101001515 ) চুন্ত ( ১/৫৮ প্রীঃ ) সম্পাদন করেন । এই চুন্তর দ্বারা তান ইতালদর 

বীস্তধদ্ধে আম্টীয়া (বরহদ্ধে ফরাসী স.মারক সাহাধ্য লাভের 
'পামবিগ্ারের সন্ধি এবং প্রতিশ্রুতি পান। প্লোণ্বিয়ারের চুত্তির পর কাভার পিডমণ্টের 
ইতাপীর স্বাধানতা। সৈন্য সঙ্জা আরম্ভ করিলে অপ্টরয়া ইহা রদ কারবার জনা চরম 
যুদ্ধের সুচনা £ 
তিল্লাকরাঙ্কার সন্ধি পণ দেয়। এই চরম পন্র অগ্রাহ্য করায় আশ্টীয়া, পিডমন্টের 

বরুদ্ধে ষুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ক্রান্স (পিডমণ্টের পক্ষে আত্দয়ার 

বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। এই যংদ্ধের ফলে ইতালাঁর ভেনোসয়া প্রদেশ 
পডমণ্টের সহিত সংযুত্ত হয়। আয়! ভিল্লাফ্রাওকার সান্ধর দ্বারা এই ব্যবস্থা 
সানিয়া নেয়। 

ভিল্লার।ওকার সান্ধর পর নেপোলিয়ন যহ্ধ ত্যাগ করায় অবাঁশস্ট ইতালাতে 
স্থতাবন্থা চলিতে থাকে । কাভুরের স্বপ্ন অপূণ থাকে। হাতমধ্যে মধ্য ইতালীর 

রাজাগযুলিতে স্বতঃস্ফুত'ভাবে পিডমন্টের সাহত সংযত্তি আন্দোলন 
আরম্ভ হইলে কভুযর পথ দৌঁথতে পান। তিনি ফ্লান্সকে 

স্যাভয় ও নিস ছাঁড়ল্লা দয়া, ফরাসী সহবেোগিতায় মধ্য ইতালণকে পিডমণ্টের সাহত 
সংযুক্ত করেন। 

1ক.তু দক্ষিণ ইতালী তখনও বূরবো শাসনে ছিল । কাভ্যারের পক্ষে দক্ষিণ ইতাল+র 
সং্যান্ত সাধন অপাঁরকঞ্গিত থাকে । এই সময় গ্যারিবজ্ড তাঁহার দক্ষিণ ইতালণ 

আভধান দ্বারা ইতালীর মযান্ত আন্দোলনের নূতন পথ দেখান। 
গারিবন্তীর দক্ষিণ গ্্যারিব্জীর আভষানের প্রাত কাভ্যুরের কোন সমর্থন ছিল না। 
২ ম্যাংসনীর 'শিষা, প্রজাতন্ঘবাদন গ্যারিবন্ডী 'ছজেন প্রকৃতপক্ষে 
সম্পর্কে বিভিন্ন খত  কাভুযরের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজতন্্শ এঁক্া আন্দোলনের 

প্রতিপক্ষ । গ্রেনাভিল নামক এীতহাসিকের মতে, গ্যারিবল্ডী যাহাতে 

শসাসাল জয়ের পরে নেপলস অত্তরণ না কারতে পারেন এজন্য কাভার পিভমন্টের 
নোবহরকে নিরে।গ করেন । কন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি 'ভিন্বর ইম্যানয়েলকে 
গ্রযারিবজ্ডীর সাঁহত সম্মুখ যুদ্ধের পরামশ দেন। ডেভিড ম্যাক স্মিথ নামক 
এীতহানসিকের মতে, গ্যারিবজ্ডীকে সংযত করিয়া পিস্ভমণ্টের আনুগত্য আনিবার কাতত্ব 
কাছ্যুর অপেক্ষা ভিন্টর ইম্যানঃয়েলের প্রাপ্য। তিনি গোপনে দত পাঠাইযা 
'গাযারিবজ্ডকে প্রভাবিত করেন। গ্যারিব্ডাও গৃহযংদ্ধ এড়াইবার জন্য ভিতর 

মধ্য ইতালীর নংঘুক্তি 



২২৪ ইগুরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ইম্যান;য়েলের বশ্যতা স্বীকার করেন। এবিষয়ে কাভ্যুরকে অনেক সময় তাহার প্রাপ্য 
অপেক্ষা আধক্ক প্রশংসা করা হয়।১ 

গ্যারিবল্ডী 'ভিন্তর ইম্যান:য়েলের নিকট নেপলস ও পিসালি হস্তান্তর কাঁরলে, 
কাভ্যুর গণভোটের সমর্থন সাপেক্ষে এই দুই ছ্ান পিডমণ্টের সাহত সংষ.স্ত করেন। 

তান সবইতালায় পার্লামেন্টের আধবেশন আহ্বান করিয়া 
ইতালীর সংয্ান্তকে চূড়ান্ত রূপ দেন। ইতালীর সকল হ্থানে 
িডমশ্টের 5৪0৮০ বা সধাবধান গৃহীত হয়। ইতালীর 

রাজতাম্তরক এক্য সম্পন্ন হয় । ইহার স্ব্পকাল পরে কাভ্যুরের দেহাবসান ঘটে।, 
কাভার নিঃসন্দেহে নব ইতালীর শ্রম্টা ছিলেন। তাঁহার বাস্তবতা ও প্রথর রাজ- 

নৈতিক বুদ্ধর বলে তিনি ইতালীর ম্যীন্ত আন্দোলনকে সফলতায় পয“বাঁপত করেন। 
_ ইতালাকে প্রজাতান্িক এক্যের পথ হইতে ফিরাইয়া তান পিডমণ্টের 

ভি * ব্লাজতন্মের অধীনে সংযুস্ত করেন। তিনি সম্পান্তর ভিত্তিতে ভোট 
অনশ্পূ্ণতা দান প্রথার প্রচলন করেন। তান সাধাবধানিক রাজতন্মকে ইতালনর 

লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন । কিন্তু তিনি ইতালীর মুষ্তিকে সম্পুর্ণ 

রূপ দিতে পারেন নাই । তাঁহার মৃত্যুকালে ভেনোসিয়া আশ্ট্রয়ার অধাঁনে এবং রোম ফরাসী 
সেনার অধীনে থাকে । 'ছিতয়তঃ, তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্য গ্রহণ করার জন্য 
তাঁহাকে হতাশা ভোগ কাঁরতে হয় । এ. জে. পি. টেইলার নামক এতিহাসিকের মতে, 
“তৃতীয় নেপোলয়ন ছিলেন একটি পাচ্ছল যাম্ট। তাঁহার উপর ভর করায় কাভ্যুরকে 
প্রায়াশ্চন্ত কারতে হয় ।”২ তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভ্যুরকে উপেক্ষা করিয়া 'ভিল্লাফ্রাকার 
সাম্ধ স্যাপন করেন। ইতালীর অন্তগ'ত স্যাভয়ন ও নিস ন।মক স্থান তাঁহাকে ছাড়িয়া 
দিতে হয় । তৃতশয়তঃ, যাঁদ মধ) ইত।লীতে সবতঃস্ফুত সংযত আন্দোলন না দেখা 

দিত, যাঁদ গ্যারবজ্ডগ দাক্ষণ ইতালী আভষান না কারতেন, তবে 'ভিল্লাফ্লাওকার সান্ধি 

অন.যায়ণ কেবলমাত্র লোদ্বাঁড প্রদেশ লইরা কাত্যুরকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। 

চতুর্ণতঃ, তান ইতাঙ্সীতে এক বহর্জোয়া শাসন চ্ছাপন করেন। সর্বসাধারণের ভোটা- 

[ধকার দ্বারা প্রকৃত গণতন্্ স্থাপন না করায় তিনি একটি “এাঁলাটস্ট” (81815) বা 

উচ্চশ্রেণশ ও ব্যাম্ধজশাব শ্রেণণর শাসন চ্ছাপন করেন মাত্র । এই দিক হইতে তান 
ম্যাংাসনগপল্ধীদের হতাশা সৃষ্টি করেন । তবহও বলা দরকার যে, কাভ্যুরই ছিলেন নক 

ইতালী প্রধান বাস্তুকার 
গযাক্তিবল্ডীল্র ক্ুতভিত (80101658000 01 08110810302 

ইতালীর মণৃন্ত যুদ্ধের অন্যতম প্রবাদ-পূরুষ ছিলেন গ্যারবচ্ডী। ১৮০৭ গ্রীঃ উত্তর 

ইভালীর নিস প্রদেশে তাহার জন্ম হয় । তান কাভুযুর অপেক্ষা 'িতন বংসরের বয়োজ্যোষ্ঠ 
ছিলেন। গ্যারবল্ডী ছিলেন আবেগপ্রবণ, জ্বাধীনতা প্রন, কাঁবপ্রাণ মানুষ । তাঁহার 
চরিন্ে কাব্য ও স্বদেশপ্রণীতর পাঁহত দ:ঃসাহাসকতার সমন্বয় ঘটিয়।ছিল। সাধারণ 

১, 3755501৩--70080৩ চ88810879৫, 
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দক্ষিণ ইতালীর 
সংঘুক্তি 



ইতালীর এঁকা আন্দোলন ২২৫ 

রাজনশীতকের ন্যায় দল গঠন অথবা কুটনগাত পারচালনায় তাঁহার আগ্রহ ছিল না। তাঁহার 
শিক্ষা-দীক্ষা ছিল সাধারণ স্তরের । তিনি তাঁক্ষ মনীষার আধকারধ ছিলেন না। তাঁহার 

মধ্যে চিন্তাশীলতা অপেক্ষা আবেশপ্রবণতা ও দঃসাহসিকতার 
গ্যারিবন্ভীর চরিত্র £ 
আবেগপরবণতা ও ' ঝোঁক বেশী ছিল। হসাব কাঁরয়া কাজ করা তাঁহার স্বভাব ছিল 
হ্থষ্েপপ্রেম না; কিন্তু তাহার স্বদেশপ্রেম ছিল অভ্যন্ত খাঁটি । “সম্যাসধরা 

যেরপ ঈশ্বরকে ধ্রহব সত্য বাঁজয়া জ্ঞান করেন, গ্য।রিবজ্ড স্বদেশকে 
সেইরপ ধ্রুব জ্ঞান করিতেন ।” 

গ্যারবল্ডীর জীবন ছিল দুঃসাহসকতায় পুর্ণ । তান কিছুকাল ভূমধ্যসাগরে 

নো পাঁরিচালনা শিক্ষা করেন।॥। ইহার পর 1পডমণ্টের নৌ সেনাদলে একাটি 'বন্রোহ 
ঘটাইবার ব্যথ* চেষ্টা করিয়া তিনি দক্ষিণ আমোরকায় পলায়ন 

করেন। দাক্ষণ আমেরিকার ব্রাজিলের এক দ.ঃসাহাসকা রমণা, 

এ্যানিটার প্রেমে পাড়য়া, তিনি তাঁহাকে জখবন সাঙ্গনগ হিসাবে 
গ্রহণ করেন। উভয়ে নানা দ-ঃসাহসিক আভধানে অংশ নেন। 

দক্ষিণ মাষোরকা হইতে ফারয়া তিনি ইতালশর মুক্তিষুদ্ধের সাহত নিজ জাবনকে 
সম্প্ণ জড়াইয়া ফেলেন । ফেব্রুয়ারী 'বপ্লবের সময় তান ?কছুকাল পিডমণ্টের রাজা 
চান চাস এলবাটে'র পক্ষ লইয়া আষ্টুয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ফুগ্ধ 
গ্রহণ £ রোম প্রজা করেন। এই সময় তান গোরলা যুদ্ধ পারচালনায় তাঁহার দক্ষতার 
তন্ত্রের প্রতি আনুগত্য পাঁরচয় দেন । চালস এলবাট এই ব.দ্ধে পরাস্ত হন। অতঃপর 

গ্যারি€জ্ডস রোমে আসিয়া ম্যাৎাপনীর রোম প্রজাতন্ম রক্ষার জন্য 

অস্ত্র ধরেন। ভুতীর নেপোঁলিয়নের দেশে ফরাসী সেনা রোম আক্রমণ করিলে, 
গ্যারিবল্ডণ অসম বীরত্ব সহকারে রোম রক্ষার জনা বুদ্ধ পরিচালনা করেন । তান 

ফরাসী বাহিনীর বেড়া জাল ছিন্ন করিয়া, প্রায় ৫ হাজার প্রজাতা?'ত্রক সৈন্যকে নিরাপদে 

রোমের বাহরে আনিতে সক্ষম হন। গ্যারবত্ডীর দেশপ্রেম ও আত্মোৎসগ্গের 

কাঁহনশ ইতালীয়দের নিকট তাঁহাকে এক প্রবাদ পুরুষে পরিণত করে । ইতালাীর 

যুবশান্ত গ্যারবচ্ডীর নামে অনুপ্রাণিত হয়। তিন ইতালীয় যৌবনের প্রতীকে 
পাঁরণত হন । 

১৮৫১ প্রঃ কাভারের নেতৃত্বে ইতালাীর মুস্তিযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, গ্যারিবজ্ডা 

ইতালগর মানত যুদ্ধে যোগ দেন । তাঁহার প্রভাবে মধ্য ইতালীতে পিডমণ্টের দহিত 
সংযৃক্তিবাদী আন্দোলন গাঁড়য়া উঠে। কিন্তু কাভ্যার ফ্লান্সকে 

৪ নি সাহাযোর বিনিময়ে স্যাভয় ও নিস ছাড়ুয়া দেওয়ার জন্য যে চুন্ত 
ই করেন, গ্যারবচ্ডশ তাহার তীব্র বিরোধিতা করেন। গ্যারিবন্ডীর 

জন্মস্থান ছিল নিস। তান 'নসে গণভোট গ্রহণের সময় বালট বাক্সগালকে ধ্বংস 
করার হৃমাঁক দেন।১৯ তান কান্থারের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, “কাভার আমাকে 
নিজ দেশে পরবাস কাঁরতেছেন ।” 

১, 2, 8৩ ০ 369051119. 7 255, 

ইওরোপ (1ব. এ. )--১৫ 

ছুঃসাহসিক অভিযানের 
প্রতি আগ্রহ 



২২৬ ইওরোপের হাতহাসের রপরেখা 

গযারবল্ডীকে নিস হইতে অন্যন্র সরাইবার জনা, দক্ষিণ ইতালণর 'সাসলি আঁওযানে 
তাহাকে উৎসাহ দেওয়া হয়।* কাভ্যুর মনে করিতেন যে, এই দুঃসাহাঁসক আভধানে 
হা গা।রিবল্ডী বিফল হইবেন । ফলে তাঁহার প্রাতদ্বান্দিতা হইতে তান 
রিরার মস্ত হইবেন । কিন্তু গ্যারবন্ডীর আভধানে “অসম্ভব” শব্দাট 

অজ্ঞাত 'ছিল। তান মাত ১০১০ জন লালকুতশয় সাঁ্জত গোরলা 
স্বেচ্ছাসেবক লইহ্লা ঠসাঁসালর মাশণল বন্দরে অবতরণ করে । সসালতে ২৫ হাজার 
বূরবো! সৈন্য তাঁহাকে বাধা দিতে তৈয়াম্ন ছিল। 

গ্যারবল্ডীর অবতরণ্রে পর 'পাসালর নর্যাতত কৃষকেরা তাহার পক্ষ নেয়। 
গোরলা ও কৃষক বাহনী লইয়া, গ্যারবল্ডী এক মাসের মধ্যে বরবো বাঁহনগকে 

1সাঁসাল হইতে হঠাইয়া দেন। ধসাসিলির কৃষকদের অভুঙথানের 
ফলে বূরবোঁ বাহন প্রাণভয়ে নেপলসে পলাইয়া যায় ! গ্যারিবন্ড? 

?নজেকে সিসিলির (ডিন্লেটর ?হস।বে ঘোষণা করেন । 

সাসালি আভযানে গ্যারিবল্ডর সাফল্য এবং নেপলসে অবত্য়ণের জন্য তাঁহার 

সঙকলপ ঘোষণা কাভরকে বিভ্রান্ত করে । কাভ্যুর আশঙ্কা করেন যে, গ্যারিবল্ডা 
নেপলস জয় কারয়া একাট স্বতণ্র প্রজ।তম্র স্থাপন করিবেন । তাহা 
হইলে ইতালার রাজতান্ন্িক এঁক্য বিনন্ট হইবে । গ্যারিবল্ডী 

যাহাতে নেপলসে অবতরণ না কাঁরতে পারেন এজন্য কাভ্যুর নেপলসের নৌবহর যাহাতে 
গ্যারবল্ডীকে বাধা দেয় এজন্য তান উৎসাহ দেন'২ কন্তু গ্যারবল্ডী 701109 এবং 
[77811111) নামক দুইটি জাহাজে তাঁহার সেনাদল লইয়া নেপলসে অবতরণ করেন । 

[তন সাগিলি হইতে গোরলা কৃষক সেনা আনাইয়া 'নিজ শান্ত বৃদ্ধি করেন। একটি 
সম্মুখ যুদ্ধে তিনি নেপলসের বুরবো বাহনীকে পরাস্ত কারয়া নেপলমের রাজধানী 

আঁধকার করেন। গ্যারবল্ডী অতঃপর নিজেকে নেপলসের 'িক্লেটর রূপে ঘোষণা 
করেন। তান পোপ শাসিত রাজাকে পোপের কবল হইতে মাস্ত কারবার সঙ্ক৮প 

ঘোঘণা করেন। 
গ্যাঁরবল্ডর এই সিদ্ধান্তের ফলে ইতালীর একা আন্দোলন এক সঙ্কটের সম্মুখীন 

হয়। অবশ্য ইহা সত্য যে, গ্যারিবল্ডী যাহাই বলুন লা কেন বুগবো বাহনীর বাহ 
ভেদ কারয়া নেপলস হইতে পোপের সাম্রাজ্য আঁধকার করা তাঁহার 

রে ৮৮ পক্ষে সম্ভব ছল না। সুতরাং ভিন্তর ইম্যানুয়েল কাভ্যরের 
সত্তর পরামর্শ ক্রমে গ্যারবজ্ডীর বশ্যতা দাবী কাঁরলে গ/ারবল্ডী বিনা 

ধায়, নেপলস ও 'সিসালির আধকার তাঁহাকে ছাড়য়া দেন । 

গ্যারিবচ্ডীর এই সিদ্ধান্ত ইতালীর মস্ত যুদ্ধকে র্তান্ত গৃহযদ্ধের সম্ভাবনা হইতে 

মস্ত করে। 
এডগার হোল্ট প্রভীত এরীতহাসিকেরা মনে করেন যে, গ্যারবজ্ডা 'ডিন্তর ইম্যানুয়েলের 

সিসিলি জয় 

নেপলদ বিজয় 

১, 101৫. 

২, 020051119--057005 8881829৫. 2১1, 
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অধীনে ইতালণার এঁকোর বিরোধ ছিলেন ইহা মনে করা ভুল। মাও।সনায় 
প্রজাতন্নবাদের প্রাতি গ্যারিবন্ডী প্রথমে আহ্ছাশীল হইলেও, পরে 

গ্যারিবন্ডীর নিকট 1তানি মত পাঞ্টাইয়া ফেলেন। [তান ইতালধর এঁকাকেই প্রধান 
প্রজ তান্ত্রিক আমর্শ । রগ অপেক্ষা জাতীয়. লক্ষ্য বালয়া গ্রহণ করেন। গুজাতদ্ববাদকে অগ্রাধিকার দিয়া 
এক্যর গুরুত্ব ইতালশর এঁককে 1বনন্ট করা তান ব্যাস্তযুন্ত মনে করেন 

নাই 1১ এইজনা তান ভন্তর ইম্যানংয়েলের প্রাত বশাতা 
জ্রাপন করেন। 

গ্যারবজ্ডজীর [নিকট ইতালীয় স্বাধীনতা ও একা, অন্ধ আদর্শবাদ অপেক্ষ। অনেক 
বড় ছিল। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা নিজ স্বার্থকে গৌণ বাঁলয়া মনে 

কারতেন ॥ এই স্বার্থ ত্যাগী, নিরাভমান দেশপ্রোমক তাঁছার 

কর্মের ও ত্যাগের জনা কোন ব্যান্তগত পুরস্কার লাজেয় আশা 

কারতেন না। তান ভঙ্গুর ইম্যানুয়েলের হাতে নেগলস ও 'সাঁসালর দায়িত্ব অপণ 
কারয়া, ক্যাপরেরা দ্বাপে, তাঁহার খামারে বাক জীবন দারদ্রোর মধো আতবাহিত করেন । 

ইন্ডাল্লীল্ল ভীন্্য আন্দোলনে তৈবদেশ্শিক্ স্পজ্জিল্্ি ভুত্িক্কা 
(78019 ০01 95691791 [90015 10 €1)6 18181011001 118] )$ ইতালণর এক 

আন্দোলন কেবলঘান্র ইতালশর জাতায়তাবাদণদের চেন্টায় সফল হয় ইহা বললা যায় না। 

ইতালীর মস্তি আন্দোল:ন কয়েকট বৈদেশিক শান্তর প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভূ মকা 
ছল । নেপ্োৌলয়নন ইতালগতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাহার ফলে 
ইতালাবাসখগংদর মনে সবপ্রথম জাতীয়তাবাদী ভাব জাগে । নেপোলিয়ন ইতালাঁতে 

কোড নেপোঁলয়ন ও অন্যান্য আধুনক সংস্কার প্রচলন করেন। নেপোলয়নের 
পতনের পর ইতালীয় জাতীয়তাবাদশীদের মনে ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদ” 
ও গণতান্লিক ভাবধার। ছড়াইয়া পড়ে । এইভাবে ইতালীর জাগরণের পথ তৈয়ার? হয়। 

নেপোলয়নের পতনের পর ইতালাতে প্রুতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে আম্দ্রয়ার আধপত্য 
ভয়েনা চুন্তর দ্বারা স্থাপিত হয়। আশ্টরিয়ার প্রতিক্রিয়াশশল শাসনে আসিঙ্না 
ইতালধবাসীদের মনে জাতীয়তাবাদী প্রভাব বিশেষভাবে জাগে । আম্ট্রীয়া দমন নীতির 
দ্বারা ইতালখন্র জাতীয়তাবাদী ও উদারনোতক বন্টরোহকে দমন করিলে, আন্টুয়ার শাসনের 

প্রত ঘৃণা দেখা দেয় ॥॥ 
ম্যাংীসনণর ইয়ং ইতালগ আন্দোলন বিফল হইলে কাভার ইতালীর ম;ন্তর জনা নূতন 

পথের প্র্তুতি করেন। ম্যাংধসনী কোন প্রকার বৈদেশিক সাহাধা নেওয়ার ঘোর 
বিরোধী 'ছলেন। তাঁহার বিফলতা ইহা প্রমাণ করে যে, ইতালণ 'নিজ শান্ততে আঁ্দ্ুয়াকে 
পরাস্ত কাঁরতে অপারক। সতয়াং কাভার বৈদেশিক সাহাযা লইয়া ইতালণকে অস্টিয়া 

হইতে বাঁহস্কারের পরিকঞ্পনা করেন । 
তৎক্কালশন ইওরোপণয় পাঁরশ্থািততে রক্ষণশীল শান্তগাঁল যথা রাশিয়া ও প্রাণিয়া, 

আন্ট্রপার বিরুদ্ধে ইতালীকে সাহাধ্য কারবে না নিশ্চিত ছিল। সতরাং ইওরোপে 
সা শেল 

গযারিবন্ডীণ কুতিত্ 

১, (30505111602 991, 
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একমা্ন উদারপন্থা শান্ত ছিল ইংলণ্ড ও তৃতায় নেপোঁলিয়ন শাসিত ফ্রান্স। এই দুইটি 
দেশ হইতে সাহায্য পাওয়া সম্পর্কে কাভ্যুর আশা করেন। ইতিমধ্যে ক্রিমিয়ার ফৃন্ধ 
বাধিলে পিডমণ্ট উপরোন্ত দুই শান্তর মিত্রতা লাভের সুযোগ পায়। এইভাবে ক্রাময়ার 
যুদ্ধ ইতালীয় মুন্তি আন্দোলনের পথ তৈয়ারী করে। পিডমন্ট এই যুদ্ধে ইঙ্গ ফরাসী 
শান্তর পক্ষে যোগ দিয়া এই শাঙগ্রলির নৈতিক সমর্থন পান । 

ইতিমধ্যে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলয়ন ভিয়েনা চুন্তকে ভায়া ফোলবার জন্য 
তৎপর হন। যেহেতু এই চুন্ত ছিল ইতালীতে বিশদভাবে প্রকট, সৃতরাং তান ইতালণকে 
তাঁহার কমকক্ষেন্র 'হসাবে বাছয়া নেন। এ. জে. পি, টেইলারের মতে, ইতালণ ছিল 
ইওরোপ৭য় রাজনীতির খড়াঁক দরজা । এই স্থানে সাম্ধ ভাঙলে রাশিয়া প্রভাত দেশের 

বাধা আসবে না ইহা ততাঁয় নেপোলিক়ন বাঁঝতে পারেন । এই কারণে তিনি ইতালাকে 

এঁক্যবম্ধ করার কথা ভাবেন। 

প্লোমাবয়ারের গোপন চুক্তি দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়ন আম্ট্রয়ার বিরুদ্ধে 'পিডমস্টকে 
সশস্ব্ সাহায্য কাঁরতে সম্মত হন । কিন্তু শত থাকে যে, কাভুারকে যহদ্ধের একাটি বৈধ 
কারণ সাম্ট কারতে হইবে যাহার ফলে ফান্স বৈধভাবে এই যুদ্ধের সামিল হইতে পারে। 

সাহায্যের 'বানময়ে ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নিস ছা়য়া 'দিতে হইবে। এইভাবে 
প্লোমববিয়ারের সাম্ধ দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালণর মস্ত যুদ্ধের দায়িত্ব নিজ হাতে 
নেন। তবে শর্ত থাকে যে, পিডমন্টের সাঁহত কেবলমান্র লম্বার্ড ও ভিনিসিয়া ধা্ত 
হইবে । অবাঁশত্ট ইতালীতে শ্ছিতাবন্থা বজায় থাকিবে । সুতরাং তৃতীয় নেপোলিয়ন 
সমগ্র ইতালীকে সংযব্ন্ত কাঁরতে প্রাতিশ্রহাত দেন একথা বলা যায় না।১ তান সম্ভবতঃ 

শান্তিণালী স্বাধীন এক্যব্ধ ইতালণ গঠন অপেক্ষা পিডমণ্টকে ফরাসন তাঁবেদার রাঙ্গ্যে 
পারণত করিতে চান । তান ইতালণ হইতে আষ্টাপ় প্রভাব দূর করার কথা ভাবেন। 
অবশিহ্ট ইতালীতে হস্তক্ষেপ তাঁহার আভ প্রেত ছিল না । তাছাড়া ফ্রান্সের ক্যাথালকদেক় 
জনমতের কথা তান ভাবেন । ১১৪৯ শ্রীঃ ক্যাথালক জনমতকে সন্তুষ্ট কারবার জনাই 
[তান পোপকে রক্ষার অজুহাতে রোমে সেনাদল পাঠাইয়া ম্যাংসনীর প্রজাতন্ত্র ধংস 
করেন। তদবাঁধ রোমে ফরাসী সেনাদল মজজ্দ ছিল। এই সকল কারণে তৃতীয় 
নেপোলিয়ন প্লোমাবয়ারের সাম্ধতে সাবধানতার সাঁহত শর্ত আরোপ করেন। 

প্লোমাবয়ারের সাঁন্ধর পর আরাসনির ঘটনা এবং আম্ট্িয়া দ্বারা িডমণ্টকে চরমপন্ত 
প্রদান ইতালীর মযান্ত যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের পর প্রস্তুত করে । ফরাপ? 
সেনা ম্যাণ্টুপনা, সলফেরিনোর যুদ্ধে আম্টু়াকে লম্বার্ড' হইতে বিতাড়িত করে। কিন্তু 

তৃতীয় নেপোলিয়ন 'ভানাসয্নাকে আস্টীর়ার আধকারম)ন্ত না কারয়া অকম্মাৎ অন্ট্িয়ার 
সাহত [ভল্লাফ্রাৎ্কার সাঞ্ধ স্বাক্ষর করেন। ইহার ফলে লম্বাড' পিডমন্টের সাহত যু 
হয় । বাকণ ইতালাতে শ্থিতাবন্থা বাল থাকে। 

[ভল্লাফ্রাঙ্কার সান্ধ প্রমাণ করে যে, বৈদেশিক সাহাধ্য গ্রহণ ইতালীর স্বাথের পন্থা 
অনুকূলে ছিঙ্প না। কাভ্যুরকে এজন্য দারুণ মনঃস্তাপ ভোগ কারতে হয়। অবশেষে 
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[বিসমাকের পূবে জার্মানীর এঁকা আন্দোলন ২২৯ 

মধা ইতালণ পিডমন্টের সাহত স্বেচ্ছায় সংযবত্ত হইতে চাহিলে কাভার দেখেন যে, তাহার 

দ্বারা ভিল্লাফ্লাওকার সাঁন্ধ নষ্ট ছইবে। এজনা তান তৃতীয় নেপোলিয্ননকে স্যাভয় ও 

নিস ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সম্মীতি আদায় করেন! ফলে সাহায্র বানময়ে ইতালীর 
কিছ: চান ক্রান্সকে ছাঁড়য়া দিতে হয়। 

ততায় নেপোলিয়নের স্বার্থপর নগীত ব্রিটিশ সরকারের বিরন্তির কারণ হয়। ফলে 

গাাারবল্ডখ দাঁক্ষিণ ইতালী আক্রমণ কাঁরলে তৃতখয় নেপোলয়ন তাহাতে কোন সহায়তা না 
দলেও, ব্রিটিশ সরকার নোতিক সাহাধা ও নৌ সাহাযা দেন। ১৮৬৬ প্রীঃ অছচ্ট্রো- 
প্রাশিয় যুদ্ধের সময় তৃতীয় নেপোলয়নের চেষ্টায় প্রাশিয়ার সাঁহত ইতালণর সন্ধি 
স্বাক্ষরত হয়! ইহার ফলে ভিনাসয়া 'পিডমন্টে্র সাহত য্ন্ত হয়। ১৮৭০ প্রীঃ 
কাণ্কো-জামান বংদ্ধের সময় ফরাসী সেনা রোম হইতে তুঁঙয়া লইলে রোম অবাশষ্ট 
ইতালীর সাহত যুক্ত হয়। এইভাবে ফান্সের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেগ্টায় এবং অন্যান্য 
আন্তঙ্জাতিক ঘটনার চাপে ইতালপর মণান্ত ও এঁক্য সফল হয়। তবে ইতালখর নিজস্ব 
প্রস্তৃতি না থাকিলে ইহা কিছুতেই সফল হইত না একথাও সত্য । 
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হলপগ্তষম অন্যান 

বিগমার্কের পূর্বে জাধানীর এঁক্য আন্দোলন 
(110৬০002010 01012080100. 01 6100917% 

02016 8150221:0] ) 

জার্মান এলে ভনম্মত্থ্যা। (20150 01 09 81015); 

ইওয়োপাঁয় সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাতনাধ হইল জার্মান সভাতা । জামান জাতি 
বাহবলে, শোষে" এবং প্রাতভায় সমগ্র বিশ্বকে চমাঁকত করিয়াছে । জামণন জাতি 
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প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া রাজনৈতিকভাবে বিভন্ত থাকবার পর উনাবংশ শতকে 
এঁক্যবদ্ধ হয় । ৃ 

১৬৪৮ শ্রাঃ ওয়েম্টফ্যালয়ার সাঁণ্ধ দ্বারা জার্মানধকে প্রায় দুই শতের আঁধক ক্ষণ 
রাঙ্জ্যে বিভন্ত করা হয়। নেপোলিরন জার্মানন জয় করিবার পর এই রাজ্যগৃলিকে 
তা রানা ভাঙ্গয়া ৫৯টি রাজ্য গঠন করেন। এই ৩৯টি রাজ্য লইয়া তিনি 
জার্সালীর সংগঠন: রাইন প্রজাতন্্ (09066061911001 ০06 1)6 [২710০ ) নামে এক 
ভিয়েনা সন্ধি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেন। নেপো'লয়নের আমল উদ্দেশ্য ছিল সংগঠিত 

জার্মানগকে ফ্রান্সের একটি বশ্যতামূলক তাঁবেদার রাজ্যে পঞ্ণিত 
করা। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা জার্মানগীকে ৩৯টি রাজ্ে িভন্ত 
রাখার বাবস্থা করা হয়। যাঁদও জাম্ণানীর উপর একাট বৃণ্ড (82৫ ) বা রাম্ট্রমণ্ডল 

জাপন করা হয়, তাহা ছিল অত্যন্ত শাথিল। এই রান্ট্রমণ্ডল ছিল ৩৯টি রাজোর 
শাসকদের প্রাতাঁনাঁধ লইয়া গঠিত । জার্মানীর প্রাত রাজ্োর স্বতন্প্রতা অব্যাহত থাকায় 
এই যবস্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা জার্মানণর প্রকৃত এক্যকে অগ্রাহ্য কঞ্জা হয়। 'দ্বিতয়তঃ, এই 
রাষ্ট্রমণ্ডলের সভাপতি পদে আশ্ট্রয়ার হ্যাপসবাগ" সরকার আঁধ্ম্ঠিত থাকায়, ইহাতে 
আঁম্্ুয়ার আধিপত্য প্রাতফালিত হয় । অঙ্গরাজ্যগ:লির আভ্যন্তরণন শাসনে রাচ্ট্রমণ্ডলের 
কোন হাত না থাকায়, অঙ্গরাজ্যগহীলতে স্বৈরতণ্ত্ ব্যবন্থা বহাল থাকে । এই কারণে 

জার্মান জাতীয়তাবাদশীরা ভিয়েনা চুন্তিকে জামণনপর প্রাত “প্রতারণা ও বিমবাসঘাতকতা” 
বালয়া আভাহত করে। 

জার্মানকে এঠ্যবদ্ধ এক রাম্ট্রে পারণত বরার প্রধান বাধা ছিল ভিয়েনা চু্তি। 
ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা প্রীতীণ্ঠিত জার্মান বৃণ্ড বা রাষ্ট্রন্ডল ধবংস 
লা কারলে জার্মানিকে প্রকৃতভাবে এঁক্যবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। 

যেহেতু আন্ট্রয়া ছিল এই চু'ক্র প্রধান সমর্থক সেহেতু আস্টয়ার 
সম্মাত ছাড়া জামণনীর এঁক্ স্থাপন করা ছিল দুস্কর । 

জামণনীয় এক্যের পথে অপর প্রধান বাধা 'ছিল, জার্মানীর ৩৯ রাজ্যের 'বাচ্ছ্বতা- 
প্রবণতা ! প্রাশিয়ার রাজ পরিবার প্রাশিয়ার স্বাতন্্ বিসর্জন দিয়া জার্মানীতে 'মি।শয়া 

যাইতে রাজণ ছিল না। অনুরূপভাবে ব্যাভোরয়া, স্যাক্সনণ প্রভীত 
রাজাগুলিয় স্বাতল্মবাদ জামান একের আশাকে ব্যাহত করে । 
জামণন জনসাধারণের মধ্যে আগুিকতা, প্রাদেশিকতা ও স্বাতন্মতা 

অতাম্ত প্রবল ছিল । ধাঁদও জামণানীর 'বাভিন্ন রাজ্যের আধবাসীদের সঙ্গে ভাষাগত, 

ভাবগত, জাতিগত কোন ব্যবধান ছিল না, তবুও তাহারা বচ্ছি্বতাবাদে ভূগিত । 

এছাড়া জাম্দনদের মধ্যে ধীর ব্যবধান একটি প্রধান বাধা ছিল। ওয়।ম'সের 

সন্ধির দ্বারা জামণান?র উত্তরাণ্চল প্রধানতঃ প্রটেস্টান্ট এবং দক্ষিণাঞ্চল প্রধানতঃ ক্যাথথালক 

ধর্মের প্রাত আস্থা জানায় । উত্তরের প্রটেস্টাপ্টদের সাহত দাক্ষিণের 
ক্যাথীলকদের ভাবগত বিরোধ ছিল। স্বয়ং বিসমার্ক এই 

ব্যবধান দুর কঞ্গিতে বিফল হন! হিটলারের শাসনকালেও এই বিরোধ দেখা দেয়। 

ভিয়েন! চুক্তির শ্রতাবে 
জামানীর এঁক্যের বাধ, 

জামানীর শ্রার্দেশিকত। 
ও বিচ্ছিশ্গতাবা 

ধ্মীয ব্যবধান 



িসমাকের প্বে জামণানীর এক্য আন্দোলন ২৩১ 

জার্মানীর এঁক্যের অপর প্রধান বাধা ছিল জামশনধর উদারনৈতিক (1192191 ) 

দলের সাহত চরমপণ্থধীদের (7২৪16৪1) আদর্শের তফাৎ॥ 

উারপহ্া গোটাঠীর উদারনৈতিকেরা সবসাধারণের ভোটাধিকারের পারবর্তে' সপ্পান্তর 
মত পার্থক্য ভান্ততে ভোটা:ঘকার পছন্দ কারত। অপর দিকে চরমপম্থ জার্মান 

জঞাতীয়তাবাদনরা সবসাধারণের ভোটাধকার প্রবতন, প্রজাতম্ত 

এবং সমাজতন্মবাদের হ্বারা জার্মানগর এঁকাকে দট 1ভাত্তিতে স্থাপনের 1চন্তা কাঁরত। 

সত্খেণপার, আঁম্টুয়ার হ্যাপসবাগ সাম্রাঙ্যের সংগঠন, জামণানীর এঁকোর় একটি 

প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়ায় । কারণ আম্ট্রয়ার সাম্রাজ্যে জার্মান ও অ-জার্মানরাও বসবাস 

কারিত। আল্ট্িয়ায় জার্মান জাতিই বসবাস কাঁরত, কিম্ত 
টা আত্টিয়ার সাম্রাজোর অণ্তর্গত বোহোমিয়ায় চেক ও স্লাভ জাতি, 

বিরোধিতা! হাঙ্গেরীতে মিয়ার ও ক্লোট জাতি বসবাস কাঁরত। আহ্টুয়াকে 
বাদ দির জাম্ণানীর একর কথা তখনও অক্পিত 'ছল। 

অপরাদকে, আশ্ট্রিয়াকে জামণনীর সহিত সংযংস্ত রাখিলে আষ্টিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
চেক, স্লাভ, মাঁডয়ার ও ক্রোটদের তাগ কারয়া আস্ট্রয়া শুধূমাণ্র জামণানদের লইয়া য্দ্ত 

হইতে রাজী ছিল না। যাঁদ এই মংজার্মানদের সংযংস্ত করা হইত তবে জামণনণর 
ভাষাগত ও জাঠতগত একা খাণ্ডত হইত । এই সকল স্মস্যাগুলি জামণনখর একাকে 
ব্যাহত করে। 

জার্মান জাতী্্ত্তাবাদেল জাগন্পন ও জার্সানাল্প 
ভীব্চ্যে জন্য উলদাক্সপস্থী আন্দোজন্ন (109 67067891766 01 

067.7781) 19100081197 80 0176 1১1190181 11056116786 1) 06108] ) £ 

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি জার্মীনগতে একাঁটি রোমান্টিক বা ভাববাদণ জাগরণ ঘটে। 
কাব, সাহতাক, দাশশনক, সঙ্গীত সাধকেক্া এমন এক সংস্কৃতির 

চনত সম্ট করেন, যাহার স্তন্য পান কাঁরয়া সমগ্র জামণনণী অন:প্রাণত 

গুলির প্রতাব হয়। জামণানীর হাল (179119), গাটংজেন, লাইপাজগ- ও 

জেনা প্রভৃতি বশ্বাবদালয় এই নবসংস্কাত চচ্চার পাঁঠস্থানে 
পাঁরণত হয় । জার্মানীর বিভিন্ন মণল হইতে ছান্ররা এই সকল বশববিদ্যালয়ে আসিয়া, 
এই সংস্কাতর বাণকে নিজ নিজ রাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যায় । ইছার় ফলে জার্মান 

জাতির এক্যবোধ দঢ় হয় । 
এই নব জানণান সংস্কাতর প্রবস্তাদের মধ্যে সেবান্টযান বাখের নাম উল্লেখ্য । এই 

সঙ্গীতকারের রচনাগহীল সমগ্র জামণানশকে অলোঁড়ত করে । ফরাসী সা1হত্যের প্রভাব 
ম.ক হইল্লা, জার্মান জাতীয় সাহতা সৃন্টির কাজে লোসং (1.555118) 

টপ তর [ছলেন অগ্রণী । হাড়ণর (757961) নামক সাহাত্যিক জামণনশর 

প্রভাব লোকসাহত্য ও ব্যালড বা বীরগাথাকে সাহত্েয় দরবারে হাজির 
করেন। সকল যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম, মহাকাঁব গোটে 

(0095৮)5) জামণন সাহিত্যকে 'বশ্বের শ্রেষ্ঠ সাঁহত্যের মর্যাদা দেন। গোটের 



২৩২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

শ্রেত্ঠ কাবাগ্রম্থ ফাউন্ট (2৪85) ছিল জামণন জা'তর অতি আদরের 'জানিষ। 
এছাড়া সাহিত্যিক শিলার (5০1011161 ) এবং ফিশ:টে (510)05), কাট, হেগেল প্রভৃতি 

দাশ'নিকরাও জামণন জাতীয়তাবাদের জাগরণে তাহাদের মনগষাকে নিয়োগ করেন। 
কাণ্ট এঁক্যবদ্ধ জার্মানীর কথা বলেন । ফিশটে জামণন জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্তৰ প্রচার 
করেন । জার্ম।ন সাহত্যিক ও দাশণনকদের রচনা এইভাবে জামণনগর জাত+য় সংস্কৃতিকে 
সমৃদ্ধ করে । জার্মান জাতির মানাসক একা ম্থাঁপত হয় । 

নেপ্োলয়ন জার্মানী জয় কাঁরয়া রাইন যু্তরাম্ট্র গঠন করার ফলে জার্মান জাতির 
মধ্যে পরোক্ষভাবে একাবোধ জাগে । নেপোলিয়নের শাসন ছিল বিদেশ" শাসন। 

প্রাশিয়ার রাষ্ট্র নেতাগণ) যথা, আ্টাইন, ডাহলমাান (10917110121 0 
কৈহমার প্রভৃত ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে জ্গার্মানীতে এক তীৰ্র 
প্রতিবাদী মনোভাব সৃষ্টি করেন । ইহার ফলে লাইপাঁজ্গের যুদ্ধে 

নেপোলয়নের বিরুদ্ধে জার্মান জাতীয়তাবাদের অভুতপূব“ স্ফুরণ ঘটে 1১ তাছাড়া 
অর্থনৈতিক এঁতিহাসিক নহাট বোরকণ্ট্যাডেত্ মতে, নেপোিয়নের শাসনের ফলে 
জামণনীতে সামন্ততান্তিক ব্যবস্থার ভাঙন ঘটে । ভুঁমদাস প্রথা বিলুপ্ত হইতে থাকে । 
জার্স/নীতে এক বুদ্ধিমান বূজেশয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইহারাই ছিল জামণনীয় 
নবজাগরণের অগ্রদূত । ইহারা পুরাতন সামজতান্তিক শ্রেণ৭ প্রথা ভাঙিয়া নতেন ভাবে 
জামান শান্তর এঁকাবোধ প্রচার করে । ইহারাই ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত । 

১৮১৫ শ্রীঃ পর, জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্রমণ্ডলণ বারখেনশাফট (301501)60- 
50108) নামে এক জাতীয়তাবাদ সংগঠন চ্ছাপন করে। জার্মানর ১৩টি বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছান্র ও অধাপক এই সংগঠনে যোগ দেয়। 
হত এই সংগ্থার কর্মসূচী ছিল জামান যুবশান্তর মধ্যে জাতীয়তাবাদ 
উৎসব ভাবধারা প্রচার করা । ১৮১৭ প্রঃ, মাটন লুথারের ৩০০ শততম 

" জন্মজয়ন্তী অনুম্ঠান উপলন্গে তাঁহান্ন জন্মন্থান ওয়াট বাগে, এক 
মহতগ উৎসবের আয়োজন করা হয় ' ওয়ার্টবার্গ উৎসবে ছান্র ও অধ্যাপকেরা জার্মানীর 

একা ও জাতীয়তাবাদের সমর্থনে আব্গপূর্ণ বন্তুতা দেন । ওয়ার্টবার্গে মেটারাঁনকের 
কুশপত্তীলকা দাহ করা হয়। ইহার দুই বৎসর পর প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান সাংবাদিক 
কটজেব্ ( ৮.০/৩১০৩ )-কে কাল' স্যাণ্ড ( ৮৪1 9৪10 ) নামে এক ছান্ন হত্যা করে। 

মেটারানক প্রভাত প্রাতক্রিয়াশশল নেতারা জামণানখতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
ফলে ভীত হইয়া পড়েন। মেটারনিকের প্রভাবে জার্মানীতে দমনমূলক কাল“সবাড 

[ডক্রপ (বিশদ বিবরণ আগে পৃঃ ১৬২ দেখ) জার করা হয়। 

নারি মন জামানশর ছাত্র আন্দোলন ও রাজনোতক আম্দোলনকে দমন করা 
হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্রবের প্রভাবে হানোভার, হোসি 

গ্রভীত রাজো উদারনোতিক আন্দোলন দেখা দেয়। কিন্তু মেটারানকতদ্তের চাপে এই 
আন্দোলন অত্কুরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় । 

৯ ী ৪16 স191০--5108520 0:9210970 718602 5, 

নেপোলিয়নের শানে 

জাতীয় জাগরণ 
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জার্মানণর রাজনৈতিক এঁক্য ব্যাহত হইলেও জামণনগতে অর্থনোতিক একের কাজ 
অনেক দর আগাইয়া যায়। জামানীতে শিল্প-বিপ্রব ধীরে ধারে ঘাটিতোছল। 

অর্থনোতিক ্রীতহা সক ন:যট বরকম্ট্য।ডের মতে, ১৮১৫--১৮৫০ শ্রীঃ 
58518 পযন্ত জামানীতে শিল্পবিপ্রবের প্রার্থামক পর্যায় চলে। 

ইংলণ্ডের অনুকরণে যম্বপাতির দ্বারা শিজ্গ উৎপাদনের কাজ শুর: 
হয়। এজন্য মাল চঙ্সাচল ও কাঁচামাল প্রুভীতর সরবরাহের জন্য জামননগর বাভন্ন 
রাজ্োর মধ্যে সহযেশগতার দরকার হয়। জামানী ৩৯ রাজ্য বভস্ত হওয়ায় এবং 
প্রাত রাঙ্জো আলাদা শুল্ক থাকায় মাল চলাচলে বদ দেখা দেয় । একমাণ্র প্রাশয়।তেই 
৬৭ শুক ছল । এমতাবস্থায় সমগ্র জামণনীতে একটি শক নীতি গ্রহণের দরকার 
দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জোলভেরাইন 
(201155191 ) ( ১৮১৯ গ্রীঃ ) নামে এত শুল্ক সংঘ গঠিত হয় । ১৮৩০ শ্রীঃ নাগাদ 

জামণনার বাভন্ন রাজ্যগাল প্রাশয়ার নেতৃত্বে এই শুল্ক সংঘে যোগ দেয় ॥। একমান্ 
আত্টয়াকে এই শুল্ক সংঘের বাহরে রাখা হয়। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জামণানগণ এই 
আর্থনোৌতক একা জার্মানীর রাজনোতিক এঁক্যের পথ প্রস্তুত করে। এইজনা বলা হয় 
যে, “জামণন? রন্তু ও লোহের পারবর্তে বয়লা ও লোহের দ্বারা এঁক্যবদ্ধ হইয়াছিল ।” 
€ 007208119 985 1780৩ 09 9021 2120 17010. ) 

এইভাবে জামান জাতীয়তাবাদ মেটারানকের দমননীতর অন্তরালে আপন বেগ 

লণ্য় করিতে থাকে ৷ ইতিমধো ১৮৪৮ ধ্রীঃ ফেব্রুয়ার* বিপ্লব আরম্ভ হইলে জার্মানণকে 
তা রিনা এঁক)বদ্ধ করিয়া নূতন সংবধান রচনার জন্য ফ্রাঙ্কফুটণ নগরে এক 

হার তন জাতীয় পার্লামেন্টের আধবেশন আহৃত হয়। এাতহাপক 

বিকলতা কেটেলাবির মতে, ফ্রা্কফুট পালণমেন্ট ছিল, শীবপ্রবী জাতীয়তা- 
বাদের প্রস্ফাটিত পৃ্প” (17106 0? 76501610291 1920110- 

(910 )। ফ্রাঙ্কডুর্ট পালমেণ্টের সদস্যরা গণভোটের ভিত্তিতে নিরবাচিত হইপ্না 
জার্মানীর নৃতন সংবিধান রচনার চেম্টা করে। এই পালণামেন্ট আষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া, 
সমগ্র জার্মানণকে লইয়া এক এঁক্যবদ্ধ রাজ্য গঠনের প্রস্তাব নেয় । এঁক।বন্ধ জামানীর 
সম্রাট পদে প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নাম প্রস্তাব করা হয়। তিনি 
জার্মানীর সাংবিধানিক সম্রাট হিসাবে স্বীকৃত হন। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ 
ফ্লেডাঁরক উহীলয়।ম, ফ্লাঙুকফুট« পার্লামেন্টের উপরোন্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন । তান 
ছিলেন স্বৈরতল্পবাদণ । জার্মানীর সাংবিধানিক শাসকের পদ তাঁহার পছন্দ ছিল না। 
ইাতমধো আ্টীয়া ও প্রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপে ফ্রাগ্কফুট পালামেণ্টের পতন ঘটে। 

ইহার ফলে সাংাবধানিক ও গণসআন্দোলনের পথে জার্মানীর এঁকোর প্রচেষ্টা চিরতরে 
বিনন্ট হয়। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডাপ্পিক উইলিয়াম আরফুর্টে অপর এক পাজ্ণমেন্ট 
ভাঁকয়া জার্মানীর এক্য হ্থাপনের চেষ্টা করিলে আষ্টয়ার প্রতিবাদে তিনি 
খপ হটেন। শেষ পর্যন্ত ওলমুধসের (090506100 01 0120012 ) চুত্তির 
তারা জার্মানীর উপর ভিয়েনা চুক্তির শ্থিতাবস্ছা বজায় রাখিতে ফ্রেডারিক উইালয়াম 
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আম্ট্ীয়াকে প্রতিশ্রুতি দেন। জার্মানণর উদারনোতিক জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের 
সমাধ ঘটে। 

ভ্রঙ্ষস্্ড পার্লাক্মেণও ১৮৪৮ আ্রীত (86 মজাগছ 082015- 
[06116, 1848 ;£ জার্সাননীকে একটি একাবদ্ধ রাশ্ট্রে পারণ্ত কারবার জন্য উদারপন্থণ 
জামণন জাতীয়ঙাবাদন নেতারা প্রাণপণ চেষ্টা করেন। জামণনীর সংষ্যান্তর পথে প্রধান 

বাধা ছিল ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা জামণনশর বাবচ্ছেদ। জামান 
ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট রিডার ৫ রর জী জাতীয়তাবাদীরা জামণনশতে এক এক্যবদ্ধ সংবিধান চাল কাঁরয়া 

| [ভিয়েনা চুন্ত বাতিল করার কথা ভাবেন। এজন্য এক জাতার 

পালণমেন্ট আহ্বানের কথা চিন্তা করা হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্রব 
ঘাঁটবার পর জার্মানখর ৫১ জন জাতীয়তাবাদী নেতা এক জ্ঞাতীয় পালণমেণ্ট আহবান 
কারয়া, জামণানীকে এক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে “পদানের প্রস্তাব দেন । এই পালমেন্ট কিভাবে 

আহ্হান করা হইবে তাহা আলোচনার জন্য একাট প্রস্তুতি সভা ( ৬০1794111217011% ) 
বসে!» প্রস্তুতি সভার পরামশে" জামানগর প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ নাগাীরকদেক্র ভোটে 
জাতায় পার্লামেন্টের সদসারা 'নবগচিত হয় । এই পালশমেণ্টের আধবেশন ফলাগকফুর্ট 

শহরে বসে নাঁলয়া ইহাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পালণমেন্ট বলা হইয়া থাকে । এই জাতীয় 
পালামে্টের লক্ষা ছল শাস্তপূর্শ ও লাংবিধানিক উপায়ে জার্মানগীকে একটি এঁকাবধ্ধ 

রাষ্ট্রে পারণত করা । 
ক্লাঙকফুট' পালামেন্টের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় শত । ইহার আধিকাংশ সদস্যরা 

ছিল বৃদ্ধজণীব, আইনজশবি, শিক্ষক বা সাংবাদিক। পাত বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত 
বৃদ্ধিজশীবরাই ছিল এই পার্পামেণ্টে সংখ্যাগাঁরম্ঠ । কিন্তু শ্রামক 
বা কৃষক প্রঃতানাধ এই পালণমেন্টে ছিল না। আঁভঞ্জাত, জাঁমদার 
€ বাঁণক শ্রেণিও এই পালণমেণ্টে অনঃপাক্থিত 'ছিল। ক্রাওকডুর্ট 

পালামেন্ট ছিল প্রধানতঃ মধ্যাবত্ত শ্রেণীর দ্বারা সমার্থত। যাহা হউক ধ্রাওকফুট 
পালশমেশ্টের আধবেশন বাঁসবার পর উদারনোতিক জাতীয়তাবাদশীদের সাঁহত চরমপন্থী 
জাতশয়তাবাদীদের গভনর মত পার্থক্য দেখা দেয়। হেকার (0060161) ও স্ট্রুভে 

(905) প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাদের দাবী ছিল যে, জামণানধীকে একাট এঁক্যবদ্ধ 
প্রজাতল্মে পাঁরণত করিতে হইবে । জামশানীর বত'মান রাজাগৃলির সীমানা ভাঙয়া 
নৃতন প্রদেশ গঠন কারতে হইবে । জামণাননর সকল প্রদেশ হইতে রাজতন্মকে লোপ 
কারতে হইবে । শ্রামক ও কৃষকের স্বাথ' রক্ষার জন্য সমাজতান্রিক সংস্কার চাল: কাঁরতে 

হইবে। কিন্তু উদারনোতিক নেতারা এই দাবশগ্লির বিরোধিতা কারলে চরমপম্থীদের 
একাংশ এই পালণমেন্ট ত্যাগ করে। জামণনীর ব্যাডেন প্রদেশে চরমপন্থী নেতা হেকার 
একটি .প্রাতিবাদী প্রজাতন্্ ঘোষণা করেন। কিন্তু উদারপম্থারা এই প্রজাতন্্কে ধংস 
কারয়া দেয়! 

অতঃপর ক্কা্ককুর্ট পর্জমেপ্টে এক্যবদ্ধ জার্মানীর সংাবধান রচনা সম্পকে ( ১৮ই 
০০ 

১ নত. &, ৩, 09951119, 0, 69. 

ফ্রাক্ষফুট পালামেণ্টের 
সমস্টা 



বিসমাকের প্বে' জার্মানীর একা আন্দোলন ২৩৫ 

মে? ১৮৪৮ খ্রীঃ) বিতর্ক আরম্ভ হয় ৷ একাবদ্ধ জার্মানগতে জামণন অঙগরাজাগহলির 
বতমান মস্তত্ব থাকিবে কনা এই প্রশ্থে সদসাদের মধো গভপর 
বিভেদ দেখা দেয়। প্রজাতন্তবাদশরা জামানগর অঙ্গরাজাগুজকে 
ভায়া এককেন্দ্রীক প্রজাতগ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করে। 

দক্ষিণপন্থী গোম্ঠবগীল তাহাদেও 'নজ 'নঙ্জ রাজোর স্বাতন্ন রক্ষার চেল্টা করে। ফলে 
কেন্দ্রীয়তা ও প্র.দেশিকতার মধো বিরোধ দেখা দেয় । (2 জামণনগতে রাজতচগ্ঘ অথবা 
প্রজাতন্্ চ্ছা'পত হইবে ইহা লইয়া 2৭ ব্র বিতর আরম্ভ হয়। অবশেষে সাংবধানিক 
রাজতন্্রের পক্ষে আধকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করায়, প্রজাতন্গা গঠন্র প্রস্তাব বাঁজত 

হয়। (৩) জ্মান'র সাংাবধা নিক রাজপ্দ প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্েডাঁরক উই'লয়ামকে 
দান করার প্রস্তাব গৃহীত হয! (৪) কিন্তু গ্রেট জার্মান গোক্ঠখ দাবণ কারতে থাকে 
যে, আশ্টয়া ও তাহার সাম্রাজোর অ-ছছামণন প্রদেশগৃলি লইয়া জামণানশর সীমা 1স্থুর 

কারতে হইবে । শেষ পযন্ত এই মত পাঁরত্যন্ত হয়! জার্মান ভাষাভাম্ী জামানীর অগল' 
লইয়া জামণন রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়! ইহার অথ এই ছিল যে, আষ্ট্রয়া 
জার্মানীর যে অংশের উপর আঁখশত্য রাখিয়াছল তাহা অষ্টিয়ার হস্তচাত হইয়া 
প্রস্তাবত জামণন রান্ট্রে৫ সহিত সংযুত্ত হইবে । (৫) ক্রামণনীর আগ্গালক রাঙ্জগুলির 
বিলহাগ্ত ঘোষণা না কাঁরলেও ফ্লাগকফুর্ট পা্লামেণ্ট এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, জাতায় 
পার্লামেণ্টের গঠিত সংাবধান সাম্ণানীর সার্বভৌম সংবধান রূপে বিবেচিত হইবে। 
কেন্দ্রীয় পালামেন্টের আইন জার্মানীর মণ সার্বভৌম আইন হসাবে স্বকৃত হইবে। 

আপাততঃ কাজ চ!লাইবার জনা ফ্লাঙ্কফুট পালশমেণ্ট এক অস্থায়! সরকার গঠন 
করে। আঁম্রয়ার আকণডউক জন অস্থায়ী সরকারের প্রধান 1হসাবে নিঝশাচিত হন । 

[প্রন্স লোনংজেন প্রধানমন্ত্র নিবণাচত হন। কিন্তু এই অন্থায়া 
৪ টি সরকারের আদেশ িব্শহ করিবার জন) কমণ্চারণ নিযুক্ত করা হয় 

নাই। ইহার অধীনে কোন সেনাদলও গঠন করা হয় নাই। 
জামণনধর বান রাজের রাজ্যসরকারগযাল এই অস্থায়ী সরকারের আদেশ মান্য করিবে 
এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না। 

ইতিমধ্যে স্লেঙজজভিগ ও হলাষ্টন সমন] লইয়া ফ্লাৎকফুট পালামেন্ট ব্যস্ত হইয়া 
পড়ে। স্লেজাভগ ও হলা্টন "ছল জামণানী ও ডেনমাকের মধ্যে অবশ্থিত দুইটি ডাচ বা 

প্রদেশ । এই দূুহী স্থানে জার্মান ও ডেন জ।তর লোকেরা বসবাস 
রি ওহলছিন কাঁরত। ফ্লাওকফুর্ট পালমেন্টের অধীনে জামণনশর একের সম্ভাবনা 

দেখা দিলে, এই দুইটি প্রদেশের অধীনে জামণানরা জার্মানধর 
সাহত এই দুই প্রদেশের সংযুক্তি দাবী করে। কিন্তু ডেনমাক' এবং ইওগোপায় শান্ত- 

গুলির বিরোধিতার জন্য প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ক্েডারিক উইলিয়াম আপাতত, ডেনমাকের 
অধখনে এই দুই প্রদেশ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ডেনমাকের সাহত এই মর্মে 
ম্যালমো চন্ত (71681) ০৫ 2191719 ) সম্পাদন রেন। ফ্রাঞ্কফুট' পার্লামেন্ট 

ফ্রান্বফুর্ট পালাখেণ্টের 
কাধকলাপ 

আত ৯ শব শাল উজ 

১. 02551016--752১59 [398138090, 1, 93, 



২৩১ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ফ্েডারিক উইলিয়ামকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য গ্যালমো ছান্ত অনুমোদন করে। ইহাতে 

ক্লাওকফুট* পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে জামণানগর জনমত চালয়া যায় । 

ফ্লাঙ্কফুট' পালামেশ্টের সদস্যরা প্রায় এক বৎসর কাল ত.-বতকেণ আতবা'হত 

কারবার পর, এঙ্কাবস্ধ জামণানীর [সংহাসন গ্রহণের জন্য প্রাশয়া রাজ চতুর ফেডা!রক 

চিনির ইিলরারারে অনুরোধ জানায় । কিন্তু প্রাশিয়া প্রাজ চতুর্থ 

রাশিয়া রা কর্তৃক ফ্লেডঠারক উইলি্াম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। (৯) তিন 

নাকচ স্বগ্রৎয় আঁধকার নশাততে আস্থাশীল হলেন। [তানি ফ্রাঙ্কফুট' 

পালণমেণ্টের নিকট হইতে জামণনবীর লাধাবধানক রাজপদ গ্রহণে 

ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলেন যে, এইরূপ সিংহাসনকে তিনি “কুকুরের গলাবন্ধন?” 

( ৫০৫ ০০118: ) বলিয়া মনে করেন । ফলাঙ্কফু্ট পালনমেণ্টের সদসাদের তান নিম্ন 

শ্রেণর লোক মনে কাঁরতেন। ইহাদের হাত হইতে রাজমুকুট লইতে তান প্লাজী ছিলেন 

না। তিনি বলেন যে, “ফ্রাত্কফুট পালামেন্টের প্রস্তাব গ্রহণ কারলে তান ১৮৪৮ ধীঃ 

বিপ্লবের নায়কদের ভূমিদাসে পাঁরণত হইবেন ।”১ (২) ইওরোপাঁয় রাজশান্তগুলি 

বংখানুক্লামক আঁধকারে বি*বাস কারিত। তাহাদের মতের বিরুদ্ধে প্রাশয়ার রাজা 

ফ্রাধ্বফুট প্রস্তাব গ্রহণে সাহস করেন নাই । (৩) জামানীর ৪;ট বৃহৎ রাজ্যের রাজারা 

যথা হযানোভার, স্যাক্সনধ, ওয়াটেমবাগ' ও ব্যাভেরিয় ফ্লাঙ্কফুট্ট প্রচ্তাবে সম্মতি দেয় 

লাই। (6) আঁন্রয়ার় সম্রাট ফ্রাঙকফুট পার্লামেন্টের প্রস্তাবের বিরহদ্ধে ঘোর আপান্ত 

জানান। এমতাবস্থায় যাঁদ চতুর্থ ফ্লেডাঁরক উই|লয়াম ফ্রাওকফুটট প্রস্তাব গ্রহণ করতেন 

তব তাঁহাকে আন্টয়ার সাঁহত যুদ্ধের ঝৃ'।ক লইতে হইত। 

প্রাশয়ার রাজা ফ্লাঙ্কফুট' প্রস্তাব অগ্রাহ। করলে প্রাঁশয়ার প্রাতীনাধরা ফ্রাঙ্কফুট' 

পালণমেন্ট ত্যাগ করে । ব্যাভ'রয়া প্রভীত ৪ট রাজ্যের প্রাতাঁনীধরা আগেই এই সভা 

ত্যাগ করিয়াছিল। ফ্লাঙ্কফুট' পালণমেণ্টের অবাঁশম্ট ১৩০ জন 
ফাঙ্কফুট পালামেন্টের হা ৃ সিটি 2 
রী সদস্য ইহাতে না দশিয়। পধাবধান অনত্সারে জামণনণর জাতায় 

পালদমেণ্টের নিবণচন অনষ্ঠানের নোটিশ দেয় । কিন্তু প্রাশিরা 

ও ওয়াটেমবাগের প্রেরিত সৈনাদল ক্রাঙবফুর্ট পালণমেন্ট ভায়া দেয়।২ ফলে 

ফ্লাঙকফুট* পার্লামেণ্টের পতন ঘটে 

ক্লা্কফুট পার্লামেন্টের মাধ্যমে জার্মানীর গণতান্ুক ও সাংবধাঁনক উপারে 

এক্যবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টা বিফল হইবার কারণ হিসাবে বলা যায় ষে ঃ- (৯) ফাঙ্কফুট 

পালণমেপ্টের কোন আইনসম্মত বৈধ আধকার ছিল না। ইহা ছিল 

১৫ নে একটি বিপ্লবী পালণমেন্ট । শান্তিপূর্ণভাবে, আইনগত পথে ইহা 

চ্ছাপিত হয় নাই। এজন্য জার্মানীর রাজ্য সরকারগদাল ইহার 

প্রস্তাবকে মানিতে বাধ্য ছিল না। (২) জার্মানগর রাজ্য সরকারগদালর সাঁহত 

প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারেয় সম্পক* কি হইবে এ সম্পকে ক্াঙ্কফু্ট সংবিধান পরিষ্কার 
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বিসমাকের নেতৃত্বে জার্মানীর এঁক্য এবং বিসমাকের পররাষ্ট্র নাতি ২০৭ 

ছিল না। ফলে বৃহতরাজ্য সরকারগহলি যথা ব্যাভেরিয়া প্রভৃতির সহযোগিতা পাওয়া 
যায় নাই । জাম্ণানীর 9ট বৃহৎ রাজ্য যথা ব্যাভোরয়া, স্যাকসনী, ওয়াটেমবা্গ ও 
হ্যানোভার ফ্লাঙ্কফুট" সংাবধানন স্বীকার করে নাই। /৩) প্রম্তাবত জামণান রান্ট্রের 
সীমা লইয়া সদস্যদের মধ্যে মত বিরোধ ছিল । গ্রেট জার্মান গোজ্ঠণ আম্টরিয়ার অন্তভূণস্ত 
সমথন কারত। (৪) র্যাঁডক্যাল বা চরমপন্থী গোম্ঠী মনে করিত যে, জনসাধারণের 
হাতে ক্ষমতা পোণাছাইয়া না দিলে এবং সপত্তর আঁধিকার হরণ না কারলে শুধৃমান্ত 
জামানার একোর দ্বারা কোন কাজ হইবে না। (৫) ফ্াঙ্কডুর্ট পালণামেন্টের 1সদ্ধান্ত 
মানিতে বাধ্য করবার মত কোন ক্ষমতা এই সভার ছিল না। ইহার অধীনে কোন 
সৈন্য বা পলিশ ছিল না ইহার ছিল একমাঘ্র নৌতিক ক্ষমতা । কিন্তু ীসদধান্ত গ্রহণে 
কালহরণের ফলে ইহার সম্পকে জনসাধারণের আগ্রহ বিনম্ট হয়। এই পাল্গামেন্টের 
সদস্যরা ছল মধ্যাবন্ত । ইহাতে শ্রীমকদের ফোন প্রাতানধি ছিল না। শ্রীমক শ্রেণীর 

লের জন্য এই পালশামেন্ট কোন আইন করে নাই । (৬) কোঁম্রজ এরীতহাসিকের মতে। 
শ্রামক শ্রেণীন সহযোগিতা না লইবার ফ'লে এই সভার মাদ্তিৎ্ক থাকিলেও পেশী ছিল 
না। (৭) তবে জার্মানীর রাজ।দের পেশাকার? বেঠনভোগখ সৈন্যকে দমাইয়। ফু কফুর্ট 

পালণামেণ্টের িদ্ধান্ত:ক কর্কর করা 'ছক্স প্রান্ন অসম্ভব । এই সকল কারণে গণ- 
তান্নক ব্যবস্থার মাধ্যমে জামণানশর এঁক্যলাভের প্রচেম্টা ব্যাহত হয় এবং বিসম।কের 
“রন্ত ও লৌহ নীতির ( 819০৭ ৪0৫ [101) ৮০119 ) প্রয়োজন হয় । তবে জ্রাকফুট 

পার্লামেন্ট বিফল হইলেও, এই পার্লামেন্ট এই কথা প্রমাণ করে যে, জামণানপর এক্য 

স্ছাপন করা সম্ভবপর এবং প্রাশয়ার অধীনেই তাহ। সম্ভব হইবে । জার্মানীর ভাবগত 
একাবোধ এই পার্সামেন্টের কাজের দ্বারা আগাইয়া যায়। 

০০ ০ 

অসষ্ভীদস্ণ অধ্যাস্ত 

বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানীর এঁক্য এবং বিপমার্কের 
পররাষ্ট্রনীতি (১৮৬২-৭* ঘীঃ) 

( 01712080101) 0£ (6107020% 00021 1910810] 2100 

0106 70121617 01105 01 01500981015 1862-70 ) 

জার্মাশীল্প ভ্রক্ষ্য হ্ছাপনে বিসমার্কেল প্রস্ভর্তি 
( ৮7670875605 107 0020ঞা। [10111986100 005 79151087000) 8 ফ্লাঞ্কফুট" 

পালণমেণ্টের বিফলতার ফলে শান্তপৃণ“ গণতাম্পিক পথে জামণনশর 
উদ্ধারতন্ত্রীত্থের সহিত পু 
সংঘাত £রক ওলৌধ এঁক্য ম্যাপনের চেম্টা বিফল হয়। ইতিহাসের দেবার নির্দেশে 
দীতি যোধণা [বসমাক তাহার “রন্ত ও লৌহ” (8199৫ ৪10 110) নখতির 

দ্বারা জান্ণীনীকে এক্বন্ধ করেন। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম 
উইীলরামেরর সাহত তাহার পার্লামেন্টের উদারপন্থী সদসাদের ৯৮৬২ প্রাঃ প্রাশিয়ার 
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সেনাদল সংগঠন সম্পরকে ঘোর মতভেদ হয় । পালণমেন্ট প্রাশিয়ার রাজাকে সামারক 
সংদ্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অথ বরাদ্ধ কারতে অস্বীকার করে । এই পারাহ্ছতিতে প্রথম 

উইলিয়াম 'বসমাকঁকে প্ধানমল্লী হিসাবে নিয়োগ করেন । বিসমার্ক প্রধানমন্ত্রী 
ধৃহসাবে শপথ গ্রহণের সময় বলেন ষে, তান কিছ:তেই প্রাশিয়ার রাজশান্তর ক্ষমতা হাস 
করতে দিবেন না! বিসমার্ক এ বিষয়ে চ্থির 'নশ্চয় ছিলেন যে, প্রাশিয়ার রাজবংশের 

হর ভা লি চস ২ 
৮1 ভি ১ এজ জত জও 

7 টি বা 
৮ পি পাপী [লে 

22 প্রাস্িশ্সা 

তালি ঞ কয 11 *লংলুত্ত, আ্ানি।। 

৯১৮৫ উর || আন্য়ারগয়া্ 

নেতৃত্বে এবং প্রাশিয়ার সামরিক ক্ষমতার দ্বারা জার্মানীর রাজ্যগহীলকে এঁক্যবদ্ধ কারিতে 
'হইষে । * প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে এঁক্যবদ্ধ কারবার জন্য যষ্ধে নাতি গ্রহণের 



বিসমাকেরি নেতৃত্বে জার্মানীর এঁকা এবং বিসমাকের পর্পরাম্টনীতি ২৩৯ 

সম্পর্কে যৌন্তকতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত 'ছিলেন। প্রাশগয় পালামেন্টে এক 
এতহাসিক বন্তুতায় তান বলেন যে, “জামণনগ প্রাশয়ার উদ্ারতন্ঘের দিকে তাকাহয়া 

থাকে নাই। প্রাশিয়ার শান্তর দিকেই তাকাইয়া আছে । বিতর্ক বা ভোটের দ্বারা 
জাতীয় সমপ্যার ( অর্থাৎ জার্মানীর একা ) সমাধান হইবে না, রক্ত ও লৌহের দ্বারা 
এনক্সমান্ত সমাধান হইবে ।” বিসমার্ক আরও বলেন যে, “জার্মানী এক!ট ছোট দেশ । 

আষ্টরয়। ও প্রাশিরা দুই শান্তর স্থান এই দেশে সঙ্কুলান হইবে না। সতন্াং প্রাশ্য়ার 
স্বার্থে আম্ট্রয়াকে জামানী তাগ কারতে হইবে ।” এজনা দরকার হইলে দ্ধ করার 
নীত গ্রহণে তিনি অনিচ্ছুক নন, একথা বিসমাকর্ স্প্খভাবে বাঁলয়া দেন। বিঙমাক 

পালামেশ্টের বিরোধিতা অগ্রাহ্য কারয়া প্রয়োজনীয় অথ সংগ্রহ করেন: শ্রাশয়ার 
সেনাদলকে বিখ্যাত সমর বিজ্ঞান ফন মোজ্টাকর (৮০ 1010০) সাহায্যে এক 

শান্তশালী সমরযন্ধে পারণত করেন। 

এীতহাসিক এরখ আহকের (18119) 2961.) মতে, তিনি জানতেন যে, যতাঁদন 

জার্মান রাজাগহীল ভিয়েনা চুন্তর খারা স্থাপিত বড বা ককন্দ্রীয় সভা ও আল্যার 
নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল থাকবে, ততাঁদন প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 

১৮৬২ বীঃ বিসমার্কের ৫ ট ১ ্ টি কটনীতি_অরটিফার জামণনীর এক্য স্থাপন সম্ভব হইবে না।১ এজনা তিনি বুণ্ডের 
মি্রতাহীন্তা সভায় আ্ট্রয়ার মর্ধাদা নষ্ট করিয়া আন্ট্রয়ার আধিপতা নম্ট করার 

নীতি নেন। আই্্রয়ার বিরহদ্ধে তিনি জার্মানণর ক্ষ রাজ্যগালকে 
সংগঠনের চেষ্টা করেন। তান বাভন্ন ইওবোপায় শান্তর সাহত প্রাশিয়ার মিন্রতা হ্যাপন 
কাঁরয়া কুটনোতক দিক হইতে শান্ট্িরাকে মিগ্রহণন করার চেম্টা করেন । বিসমাক এইরূপ 
সতক তার সাহত ( ১৮৬২-১৮৭৪ ঘ্রীঃ ) তাঁহার কুটনীতি পারচালনা করেন যে, আন্পিয়া 

তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ব্যাঝতে বার্থ হয়।২ জামশন কেন্দ্রীয় সভায় আম্টুয়ার 
জনাপ্র্তা হাসের উদ্দেশ্যে তান গর্ভোটের 'ভান্ততে জার্মান য্স্তরাষ্ট্রয় সংবিধান 
সংশোধনের কথা বলেন। ইহাতে জামণনীর ক্ষুদ্র রাজজাগুলির উৎসাহ বাড়ে। ১৮৬২ 

পাীঃ তান ক্রাঙ্কো-প্র(শিয় বা'ণিজা চুন্ত সম্পাদন করিয়া, ফ্রান্সের সাহত প্রা।শয়ার মিত্রতার 
সোপান রচনা করেন । ১৮৬২ শ্রীঃ পোলজাত স্বাধীনতা লাভের জনা রাশিয়ার 
বরদ্ধে বিদ্রোহ কাঁরলে, বিসমার্ক রাশিয়াকে এই 'বিদ্রোহ দমনে 'বিশেষ সাহায্য করেন। 
এইভাবে রাশিয়া ও ফ্রান্স এই দুই বৃহৎ শান্তর গিত্রতা তিনি প্রাশিয়ার অনুকূলে পান। 

ডেনমার্ক ভহিতভ ম্ঘুদ্ধ (71760910158) আছ )2 ১৮৬৩ প্রঃ 

স্সেজাভগ ও হলাভ্টনের প্রশ্ন লইয়া সঙ্কট দেখা দিলে, বিসমার্ক এই সমস্যাকে জামণনণর 
এক গ্থাপনের কাজে বাবহার করেন । স্লেজভিগ্ প্রদেশে কিছ 

ভি ও হলছিন সংখাক ডেন বসবাস করিত। হলপ্টিনের আধিবাসণরা ছিল 
জার্মান। একটি পুরাতন চুন্ত অনুসারে ডেনমাকে'র রাজবংশ, 

:এই দুইটি ভাঁচর উপর স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব কারতেন। এই চুন্ত অনুসারে তাঁহারা এই 

১. ঘয০৮--3182050005 0091051116--৮, গঠি৫ 
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দৃই ডাচিকে ডেনমাকের সহিত সংযবন্ত করিতে পারতেন না। ডেনমাকে“র রাজা সপ্তম 
ফেডারিকের অপতত্রক অবন্থায় মৃত্যু হইলে, তাহার বংশ লোপ হয়। নবম ক্রিশ্চিয়ান 

তাহার পর ডেনমাকের সিংহাসনে বসেন। লণ্ডনের প্রেটোাকল অন:সারে তানও এই 
দুইটি ডাচিকে স্বতন্্ভাবে শাসন কাঁপতে অঙ্গীকার দেন। কিন্তু ড্যানিশ জাতগয়তা- 
বাদীরা এই দুইটি ডাঁচকে ডেনমাকের সহিত সংযদ্ত কারবার দাবণ জানাইতে থাকে। 
ডেনমাকের রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ান লপণ্ডন প্রটোকল ভাঙয়া এই দুইটি ডাচিকে ১৮৬৩ 
প্রঃ ডেনমাকের সাঁহত সংয্স্ত করেন । 

ডেন সরকারের উপরোন্ত কাজের ফলে জার্মানীতে তীব্র জাত'য়তাবাদ প্রাতক্রিয়া 

দেখা দেয় । জার্মান বৃণ্ড বা রাষ্ট্রমণ্ডলের সভায় স্লেজাভিগ- ও হলাচ্টনকে ভেনমাকে'র 
কবল হইতে মস্ত কাঁরয়া জামণনীর অন্তভুন্ত করার সগ্কলপ নেওয়া 

রিয়ার সহিত সন্ধি হয়। [িসমাকক জামণন জাতীয়তাবাদের এই বিস্ফোরণকে 
সুকৌশলে প্রাশিয়ার অনুকূলে ব্যধহার করেন । তিনি ডেনমাকে'র রাজা নবম কিশ্চি- 

যানকে লন্ডন চুন্ত মানয়া চলিতে আহ্বান জানান । ক্রিশ্চিয়ান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া 
ডাচি দ্ইট ডেনমাকে'র সাহত যুন্ত কারলে ডেনমাক লণ্ডনের সান্ধি ভাঙ্গল বালয়া 

িসমাক' ঘোষণা করেন । 'বিসমার্ক জার্মান বুণ্ডের মনোভাব অনসারে ডেনমাকের 

বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার বদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু তিন আন্ট্রপ়াকেও সহযোগণ হসাবে 
ডেনমাকের বিরুদ্ধে বুদ্ধে জাড়ত করেন। এজন্য তান আষ্ট্রয়নার সাহত এক পান্থ 
স্বাক্ষর করেন। এই সংন্ধর দ্বারা ছ্থির হয় ষে, বৃণ্ড বা জার্মান গ্রাতীয় সভার বাহরে 
আম্টুয়া ও প্রাশয়া দ্বিপাক্ষিক ভান্ততে ডাচ দুইটির সমগ্যার সমাধান করিবে । 

অতঃপর প্রাশয় ও আশ্ট্রয় যুগ্মবাহনী ডেনমাকের সাঁছত যদ্ধে, ডেনমাককে 

পরাজিত কাঁরয়া ডাচ দুইটি আধকার করে। পোল 'বদ্ধোহে ব্যস্ত থাকার রাশিয়া এ 
[বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ হয় । 'বসমার্ক কুটনোতিক চাল 

রাত বারা ফ্রাম্সকে নিরপেক্ষ রাখেন।১ ফলে বিসমার্ক সহজে ডেন- 
মাক'কে পরাস্ত কাঁরয়া ডেনরাজ নবম 'ক্রিশ্চিয়ানের নিকট হইতে 

প্রাশয়া ও আন্ট্রিপ্নার যুখ্ম আধকারে ডাচি দুহাটিকে আনেন । গ্যান্টিনের সাম্ধ, ১৮৬৫ 

প্রঃ বারা (00105500101) 9 0850510 ) আপাততঃ স্লেজভগ প্রাশিয়ার জাঁধকারে 

এবং হল্া্টিন অষ্টুয়ার আধকারে রাখার ব্যবদ্থা করা হয় । গ)াস্টিনের সাম্ধর দ্বারা আষ্য়া : 
ও প্রাশিয়া স্থির করে যে, ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে ডাঁচ দুইট সম্পকে“ পাকা ব্যবস্থা 
করা হইবে, আল্পনা এই ডাচি দুইটির প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সভা বা বৃণ্ডে উবাপন কারবে না। 

গ্যান্টনের চুন্তর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। জার্মানীর কেন্দ্রীয় সভা বা বৃন্ডের 
.আভমতের বিরুদ্ধে ডাঁচ দুইাটকে আষ্ট্ররা ও প্রাশিয়া নিজেদের মধ্যে বিভন্ত করায় 

আন্ট্র়ার বিরদ্ধে ঘোর প্রাতবাদ উঠে । কারণ আম্টমা ছিল 
যানের সন্ধির গুরুত্ব জামণন বুস্ড বা রাষ্্রমপ্ডলের সভাপাতি। তাহার এই ক্বার্থপর 
আচরণ তাহার মর্যাদা নষ্ট করে। ক্ষুদ্র রাজাগ-লির তাঁন্ত প্রাতবাদের ফলে -আত্টুয়া 

১৬ ১০৮ 838208:080 0898, 
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[বিসমাকের নেতৃত্বে জার্মানীর একা এবং িসমাকে'র পররাম্মনীতি ২৪১ 

উত্যন্ত হইয়া পড়ে এবং গ্যান্টনের সান্ধর এক তরফা পাঁরবরতনের চেষ্টা করে। আত্ট্ির়া 
জাতীয় সভার নিকট প্রস্তাব দেয় যে, ডাচ দুইটি ডিউক অফ অগান্টেনবার্গকে দেওয়া 
হউক। আঁশ্টয়া এই প্রস্তাব দিলে বসমার্ আৰ্ট্রয়াকে গ্য।ম্টিনের সন্ধিভঙ্গের দায়ে 
আভিযনুস্ত কারয়া আন্ট্রপ়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । এইভাবে বিসমাক স্লেজাভগ 

ও হলা্টন সমস্যাকে আম্ট্রয়ার সহিত প্রাঁশয়ার যুদ্ধের উপলক্ষ হিনাবে ব্যবহার করেন। 
এই কারণে গ্র্যাম্টিনের সম্ধির পর বিসমার্ক ঘোষণা ধরেন যে, “আম মাত কাগজ ছারা 

ফাটল বন্ধ কারয়াছি ; আমি আগাম? বড় ফাটল স:স্টর জন্য চেষ্টায় আছি ।”১ 
এতহাপক এ. জে. পি. টেইলারের মতে গ্যান্টিনের সাঁন্ধর অব্যবাহত পরেই 

বিসমাক আন্টপ্লার সহিত যুদ্ধের জন্য কুটনোতিক ও সামারক প্রস্তুতি আরম্ভ করেন।২ 
ূ তিনি অন্ট্িয়াকে মি্রহীন করার জন্য সব্প্রকার চেষ্টা করেন। 

অস্েপ্রাশিক যুদ্ধের [তিনি বিয়ারৎসের গোপন চুন্ত (৮5০% ০? 181112) হারা গ্স্ততি 
আসন্ন অস্ট্রো-প্রাশিয যুদ্ধে ফরাসী সমাট তৃতীয় নেপোলিয়নের 

নরপেক্ষতা লাভ করেন। (বিশদ বিবরণ পঃ ২০৪) দেখ । এাতহাসিক গ্রেনাভিলের 
মতে বিসমাক তৃতীয় নেপোলিয়নকে ইহা বৃঝান যে জামণন জাতণয় রাম্ট্র গঠিত হইলে 

বেলাজয়!ম ও রাইন প্রদেশের 'কছ অংশ ফ্রান্সের সাহত সংযবস্ত হইতে পারে ।৩ 
তৃতীয় নেপোলিয়নও মনে করেন যে, অন্ট্রো-প্রাশয় যংজ্ধ দীঘ-ম্থায়ণ হইবে। তিনি 
এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ কারবার বথেন্ট সুযোগ পাইবেন। বিসমাক ইতালীর সাঁহত এক 
চুন্ত (৮-১ই এরাপ্রল, ১৮৬৬ শ্রীঃ ) দ্বারা ইতালণকে 'ভানাসয়া ছাঁড়য়া দেওয়ার শর্তে 
প্রাশিরার পক্ষে ইতালীর মিন্নতা লাভ করেন । এদিকে ক্রাময়ার যুদ্ধের সময় আত্টীয়ার 
শতুতাপূর্ণ আচরণের জন্য রাশিরা আম্ট্রয়ার উপর 'বরন্ত ছিল। পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের 

সয় প্রাশিয়ার উদার সাহায্যের কথা রাশিয়া মনে রাখিয়াছিল। সুতরাং রাশিরার 
নরপেক্ষতাও বিসমার্ক লাভ করেন। ফলে ইওরোপ মহাদেশে আষ্ট্রয়া মিন্রহীন 
হইয়া পড়ে। 

জামণন"র জাত"য় সভায় আম্ট্রয়াকে কোণঠাসা করিবার জন্য বিসমাক জার্মানীতে 
গণভোট প্রবর্তন করার প্রদ্তাব দেন। জামণানীতে গণভোট প্রবর্তিত হইলে আশ্টীপ়ার 

সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিত। স্বভাবতঃ আশ্টিপ্লা এই প্রস্তাবের 
অষ্্রোপ্রাশির বুদ্ধের বিরোধিতা করে। ফলে বিসমাক ঘোষণা করেন যে, অতঃপর কারণ ও 

প্রাশিয়া জামণনীর বৃণ্ড বা জাতীয় সভার সাহত সম্পক রাখবে 
না। কারণ ইহাতে প্রকৃত গণতন্ নাই। জামণনীর সকল রাম্ট্রকে এই সভা ত্যাগ 
করিয়া, প্রাশিয়ার সাহত যোগ দিয়া জার্মানীর নূতন সংবিধান চালহ করার জন্য 
[বিসমার্ক আহবান জানান। যে সকল রাস্ট্র এই আহবান উপেক্ষা কারবে তাহাদের শন্রু 
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২৪২ ইওরোপের ইতিহাসের রগরেখা 

দেশ হিসাবে গণ্য করার হমাকি দেওয়া হয়। ইতিমধো আরটয়া স্লেজাভগ- ও হলাষ্টনের 
প্রশ্ন জামান জাতীয় সভায় উত্থাপন করিলে, গ্যান্টনের নম্ধিভঙ্গের জন্য প্রাশিয়া 
আম্ট্রাকে দায়ী করে। প্রাশয় সেনারল হলঘ্টিন হইতে অন্টরিম্ন সেনাদলকে ?বতা'ড়ত 
করিয়া হলাটন আঁধকার করে। ক্রুদ্ধ আশ্টরিয়া জামণান জাতীয় সভায় প্রাশিয়ার বিরদ্ধে 
য্ধ প্রস্তাব আনলে, তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহখত হয়। ইহার পর বিসমাক' 
ঘোষণা করেন ষে, প্রাশিয়া জামণন জাতীয় সভার আদ্ছৃত্ব স্বীকার করিবে না। 

ইহার ফলে অচ্ট্রো-্রাশিয় যংম্ধ (১৮৬৬ শ্রাঃ) আরভ হয় । মান সাত সপ্তাহের 
মধ প্রাশিয়ার সমরনায়ক ফন মোষ্টকি এবং সেনাপাঁত ফন রূণ আত্টরয়া এবং তাহার 

সহযোগী জামান রাজ/গহীলকে পরাস্ত করেন । স্যাডোয়ার যুচ্ধে 
অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ হা নিকিতা পেরি আঁচ্টুয়ার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে । আ্য়ার রাজধানী ভিয়েনা 

নগরীর পথ 1বজয়ন প্রাশিয় সেনাদলের জন্য উন্ম্ত হয়! প্রাশিয়ার 
রাজা প্রথম উইলিয়াম ও তাঁহার সেনাপাতিমন্ডলণ 1ভয়েল্া আধিকারের জন্য উদগ্রু হইলেও 
[বসমাক: ও!হাদের নিরস্ত করেন। তিনি আম্ট্ুয়াকে সম্মানজনক বাবহা।র দ্বারা মিন্রভাবাপন্থ 
রাখিতে বাদ্ত হন। তিন জানিতেন ষে, এক জামণন রাঘ্ট্র দ্বারা অপর এক জামান 

রাষ্ট্রের অপমান জামণন জাতীয়তাবাদকে আহত ফাঁরবে। আট্রগলা এই অপমান সহ:জ 

ভূলিবে না। তিনি প্রাণের সন্ধ দ্বারা ( ১৮৬৬ শ্রীঃ ) আন্টয়ার সাহত শান্ত স্থাপন 

করেন। এই সাম্বত্নর আলোচনার সময় তৃতীয় নেপোলয়ন হদ্তক্ষেপের চেক্টা 

কারলেও তাহা বিশেষ কাষ'করী হয় না। প্রাগের সাম্ধ দ্বারা 1স্থর হয় যে ঃ-- 

(১) আশ্টীয়া, জামণানী হইতে সারয়া দাঁড়াইবে এবং জামণনীর বন্ড বা জাতীয় 

সংগঠনের অবল:স্তিতে স্বীকৃতি দিবে। (২) মেইন নদীর উত্তরে অবস্থিত জামান 
রাজাগহলিকে লইয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জামান কনফেডারেশনের গঠনকে আন্টুযা 
স্বকাত দিরে। (৩) মেইন নদীর দাক্ষণে অবাচ্ছত জামান রাজ্যগীলকে লইয়া 
দাক্ষণ জাম্ণন রাষ্ট্রস্ঘ উত্তর জামণান হইতে পৃথক থাকিবে । (১) আ্টুয়া যুদ্ধের জন্য 
প্রাশয়াকে ক্ষাতপূরণ দিবে । (৫) উত্তর জামণনীর হ্যানোভার, হেপসি, ফ্লাঙ্কফুট ও 
ন্যাসো ( বি৪58৪ ) রাজ্যগল প্রাশিয়ার বিরদ্ধে আঁুয়ার পক্ষে বুদ্ধে যোগ দেওয়ায়, 

প্রাশিয়া এই রাজাগগলিকে তাহার সাহত সংষুস্ত কাঁরবে। (৬) আম্টুয়া ইতালাকে 
ভোনীসয়া প্রদেশ ছাড়য়া দিবে । (৭) প্রা।শিয়া স্লেজভিগ্র ও হলাণ্টন নিজ রাজের 
সাঁহত পংযযুন্ত করিবে। 

প্রাগের সন্ধর গুরুত্ব এই 'ছিল যে, এই পান্ধর দারা প্রকারাম্তরে উত্তর জামান 

সকল রাজা প্রিয়ার অধখনে চলিয়া যায় । আন্টয়া জামণনী হইতে সারয়। দাঁড়াইলে 
উত্তর জামশানীর রাজ্যগহীলর পক্ষে প্রাশির়ার আধিপত্য স্ধীকার 

প্রাগের সন্ধির গর্ব করা ছাড়া উপায় ছিলনা। দক্ষিণ জামণনীর রাঙগাগলি তৃতীয় 
নেপোলয়নের হস্তক্ষেপের ফলে বিচ্ছ্ন থাকে । বিদমাক দক্ষিণ জার্মানীর ক্যাথলিক 
রাজ্যগীলকে সংযত করতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলেন যে, “আম আমার 
গৃহে এতগাল ক্যাথালফ আনিতে চাহি না” (0 2০৫ ৪:16 59 10859 ০80)01105) 



বিসমাকে'র নেতৃত্বে জার্মানীর এঁক/ এবং বিসমাকের পররাম্ট্রনীতি ২৪৩ 

11 105 1)0859)1৯ প্রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত উত্তর জামণনণ ছিল সমগ্র জামণনগর 
মোট উই অংশ । বিসমাক আপাততঃ ইহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন ।২ 

স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর ফ্রান্সে জামণানীর [বিনুদ্ধে তব প্রতিক্রিয়া দেখা দের | ফ্রান্স 
জামণানীকে বিভক্ত রাখিয়া তাহার নিরাপ্ত্া প্লক্ষা করত । কয়েক শতাব্দশ ধরিয়া 

জার্নানীকে খাণ্ডত রাখার নাত ফ্রান্স আনুপরণ করিয়া 
ফ্রান্সের প্রতিকিক্লা এবং চি ৰ ৃ্ বার ব্রা, তৃতীয় নেপোলিয়নের আসিতেহিল। এখন স্যাডোয়ার য:দ্ধের দ্বারা উত্তর জার্মানী 
ক্ষতিপুরণ নীতি একাবদ্ধ হইলে ফ্রাম্স মনে করে ফে, তাহাক়্ নিরাপত্তা নম্ট হইতে 

বসিয়াছে । ফন্দের রাজনশীতাবদ- থিয়াস ঘোষণা বরেদ যে, 
'স্লাডোয়ার ধুদ্ধে আন্ট্রপনা পরা!জত হয় নাই । প্রকৃতগক্ষে ফান্দই এই যুদ্ধে পরাজিত 

হইয়াছে। ফ্রাম্সকে ইহায় প্রাতরোধ কারতে হইবে)” ফরাসী সম্ট ততায় দেপে.লিয়ন 

অন্ট্রো-১1শর য.দ্ধের সময় নিরপেক্ষ থাকার জন্য স্বদেশবাপীর নিকট ধিহকৃত হন। 
ততীয নেপোলিম্ন তাঁহার ক্ষীর।ন জন প্রয় তা ৭16 ইবার জনয অ্টরো-প্রাশয় যদ্ধের সময় 
তাঁহার নরপেক্ষতার মলা-স্বরূপ জাম্ণানীর নিকট ক্ষাতিপ:রণ দাবা করেন । তিনি মেইনজ 

( 7191712) প্রস্তাব দারা ১:১৪ শ্রীঃ ফ্ন্দের নীমাজ রান মনের নিকট যে স্থানে ছিল 
তাহা ফিরাইয়া দেওয়।র দাবী জানান 1 বস্মার্ক আানাইয়া দেন যেঃ জামণনীর এক টও 

গ্রাম ফ্লাননকে ছাড়িয়া দেয়া হইবে নাও অতঃপর তৃতীয় নেপোলিঃ়ম বেলাজ্য়ামে 
ীতপৃরণ দান করেল । বদমাক ইহার প্রত্যক্তরে বলেন যে, যাদ তৃতায় নেপোলিয়ন 
দক্ষিণ জার্মানধতে প্রাশিলার অবাধ হস্তক্ষেপে সম্মাতি দেন তবে তিনি ফরাসী প্রস্তাব 
রবেচনা করবেন । তৃঃীর নেপোলিরন ইহাতে অসম্মত হন । করণ দক্ষিণ জামণানায 
ক্যাথালক ফ্লাদ্যগহালকে তৃতীর রেপোলিয়ন একাবদ্ধ জামণান।র 1বরুণ্ধে শত্তিস।ম্য রক্ষার 

জন্য বাবহার করিতে চান । অতঃশর তৃতীয় নেপোনিয়ও জামণনগর সীমান্তে লাজেমবাগ: 
প্রদেশ ক্ষাতপূরণ হিসাবে (১৮৬৬ খ্রীঃ) দাবী করেন । জামদ্িনি জাভীয়তাবাদীরা 
ইহার তব প্রাতবাদ করায় ।বসমাক এই দাবী নাকচ করেন । তৃতীয় নেপোদয়নের 
ক্ষাতপূরণ দাবা নাক করায় ফ্রাম্সের সাহত জামণনীর সম্পকে র পুতি অবনতি ঘটে। 

কোন কোন এাতহাপিক মনে করেন যে, বিষমার্ক অন্ট্রে-প্রাশয় যুদ্ধের (১৮৬৬ 
প্ীঃ) সময় হইতে ফ্রান্সের সহিভ পরব যুদ্ধের পরিকপন্তা করেন। আধুনিক 

গবেষকদের মতে, এই ধারণা হইল ল্বান্ত। আমলে ১৮৬৭ শ্রীঃ 

রন দ্ধের পর্যন্ত তৃতীরন নেগোলিরন অথবা বিদম।ক্ক কেহই বুষ্ধের কথা 
ভাবেন নাই। ১৮৬৭ শ্রীঃ পরেও বিসমাক ফ্রান্সের সাহত যযক্ধ 

এড়াইবার চেষ্টা করেন। লাক্পেমবাগের ঘটনার আগে পযন্ত তৃতীয় নেপোলয়নও 

জার্মানীর সাহত যুদ্ধের কথ) ভাবতেন না। হয়তঃ এই হদ্ধ এড়ান যাইত। কিন্তু 
তৃতার নেপোলয়নের উগ্ন মেজার্জী মন্ঘী গ্রাম এমনভাবে জার্মানীর সাঁহত ববহার 

১. 3287551119, চ, 304. 
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২৪৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

করেন যে, যুদ্ধ আনবার্ হইয়া পড়ে। পাঁরাশ্থাতর চাপে ধংদ্ধ আনবাধ দেখিয়া, 
বিসমার্ক ফাণ্কোপ্রাশিয় যুদ্ধের জন্য প্রদ্তুত হন। [তান যুদ্ধ অনিবাধ' দেখিয়া 
কুটন1াতির ছারা ফান্সকে মিন্রহীন করেন। 

বিসমাক ফ্রাশ্সকে বিপদগ্রস্থ কারবার উপায় শধঘই আবিত্কার করেন। বিসমাকের 
অথ এবং প্ররোচনায় স্পেনের পালণমেন্টের সদস্যরা তাহাদের রাণী ইসাবেলাকে ১৮৬৮ 

প্রঃ সিংহাসন হইতে 'বিতাঁড়ত করে। এই সিংহাসনে প্রাশিয়ার 
হোহেনজোলান বংশের বুবরাজজ িওপোল্ডকে বসাইবার প্রস্তাব 
স্পেনের পালএমেন্ট নেয় । যাঁদ এই প্রস্তাব কার্যকর হইত তবে 

ফ্লাম্প পূবে হোহেনজালান রাজবংশ শাসিত জার্মানী এবং পা্চমে একই বংশের 
শাসনে স্পেন দ্বারা বেছ্টিত হইয়া পাঁড়ত। এতিহাসিক আইখের মতে, “ফ্রান্সের সাহত 
যুদ্ধ ঘটাইবার ইচ্ছায় বসমাক" স্পেনের সমস্যা সৃষ্টি করেন ।৮১ 

বিসমাকের আকাঙ্ক্ষিত. পথে ঘটনা ম্রোত প্রবাহিত হয়। ফ্রান্সের সংবাদপত্রে ও 

পালণমেণ্টে হোহেনজোলার্ন উত্তরাধিকারের 'বরুদ্ধে তণন্র প্রাতবাদ জাগিয়া উঠে। 
ফরাস? ম্ত্রী গ্রামোঁ জামণানণর রাজা প্রথম উইলিয়ামের নিকট তাঁর 
প্রতিবাদ জানাইলে, তাঁহার আদেশে 'লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসন 

গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু ফ্লাম্সের উগ্রপন্থী মণ্ী গ্রামে ইহাতে সন্তুষ্ট 
না হইয়া জার্মানীর রাজা প্রথম উইলয়ামের নিকট হইতে এই মর্মে এক গ্যারাণ্টি পন্র 
দাবী করেন যে, প্রাশিয়ার রাজবংশের কেহ কোনাদন স্পেনের সিংহাসনে বাঁসবে না। 
ফরাসী রাষ্ট্রদূত বেনোদাতিকে আঁবলন্বে এই গ্যারা'ন্টপন্তে জার্মান রাজ প্রথম 

উইলিয়ামের স্বাক্ষর আদায় করিবার জন্য 'নদেশ দেওয়া হয় । বেনেদিতি এমস নামক 
স্থানে হাঁজর হইয়া গ্যারাশ্টিপঘ্র স্বাক্ষরেক্র জন্য প্রথম উইলিয়ামকে অনুরোধ কলেন। 
জামান সম্রাট ভদ্র অথচ দ:ট্ুভাবে এই দাবা নাকচ করেন। তান বলেন যে, “স্পেনের 
[সিংহাসন গ্রহণে তাঁহার অসম্মাতই যথেষ্ট । ইহার পর তাঁহার পক্ষে মুচলেখা দেওয়া 
সম্ভব নয়।” প্রথম উই'লয়াম এমসের আলোচনা টৌলগ্রাম যোগে রাজধানগতে 

[বিসমার্ককে জানাইয়া দেন। ধূরম্ধর বিসমাক" এই টোলগ্রামের কিছু অংশ বাদ 'দিয়া 
সম্পাদনা কাঁরয়া সংবাদপন্লে প্রকাশ করেন। ইহার ফলে ফ্রান্সে ধারণা জন্মায় ষে, 
ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে প্রাশিয়ার রাজা অপদন্থ কারয়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে জান্সে জামণানীর 
বিরুদ্ধে বদ্ধ ঘোষণার দাবণ তীর হইয়া উঠে। তৃতীয় নেপোলয়ন ফরাসী রাম্ট্ীদত 
বেনোদাতির নিকট এই খবরের সত্যতা যাচাই না কাঁরয়া, মহা ভুল করেন। জনমতের 
চাপে কাচ্স ১৬৭০ শ্রীঃ ১৫ই জুলাই জামণানপর 'বিরুদ্ধে বদ্ধ ঘোষণা করে। 

ইহার আগেই ধিসমাক: কুটনশীতির দ্বারা জ্রাম্সকে ইওরোপে 'মিন্রহীন করেন। 
বেলাঁজয়াম ও লাকেমবার্গেকস উপর তৃতীয় নেপোলিয়নের পয়াতন বাতিল হওয়া দাবাঁকে 
বিসমাক' তাঁরথ না! দিয়া ইংলণ্ডের টাইমস পান্রকার প্রকাশ করেন। ইহার ফলে 
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স্পেনের সিংহাসনের 
সমহ্। 

এমস টেলিগ্রাহ 



[বসমাকের নেতৃত্বে জার্মানীর এঁক্া এবং বিসমাকের পররাশ্বনদাত ২৪৫ 

ইংলণ্ডের মন্পীসভা মনে করেষে, তৃতীয় নেপোঁলিয়ন নৃতনভাবে ক্ষাতপূরণ নাতি 
লইয়াছেন। ইহার ফলে 'ব্রাটশ মল্সভা ফ্লাঙ্কো-জার্মান যুষ্ধ বন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক 
কংগ্রেস ডাকার চেন্টা ত্যাগ করে। এদকে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকার প্রাতশ্রথাত দেয়। 

ইহার বিনিময়ে প্যারসের সাম্ধর সামএদ্রক শত রাশিয়াকে ভাঙতে বিসমাক' সাহায্য 
করেন। আঁশ্ট্রয়া ও ইতালী নেপোলিয়নের অতীত শবুতা ভূলে নাই । তাহারা নিরপেক্ষ 

থাকে । জামান বাহিনী ফরাসী বাহনীকে সেডানের যুদ্ধক্ষেত্রে 

8515 (১লা সেপ্টেদ্বির, ১৮৭০ শ্রীঃ) ভয়ঙকরভাবে পরাজিত করে। সেডানের পরাজয় : ৃঁ 
্রান্বফর্টের সন্ধি তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে বন্দী হন। ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র 

গছাপিত হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরী জামণন সেনা 
আধকার করে। এাদকে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময় দক্ষিণ জামণনশীর ঘাজাগুলি 
জাঞানীর সহিত এক্যবস্ধ হয়। ফ্লাঙ্কফুটের সন্ধির দ্বারা ফ্রাত্কো-জার্মান যুদ্ধের 

অবসান ঘটে । জার্মীনী ফ্রান্সের নিকট হইতে আলসাস ও লোরেন প্রদেশের একাংশ 
পায়। ফ্লাম্স জার্মানীকে &০০ কোটি ফলা ক্ষাতপূরণ দেয় । ক্ষাতিপ:রণ শোধ না হওয়া 
পযন্ত জার্মান সেনা ফ্রান্সের একাংশ আঁধকার করে ॥ এইভাবে তিনাঁট যুদ্ধের মাধামে 
বিসমাকের “রন্ত ও লৌহ” নখাতর ছারা জামণানীর এঁক্য সম্পৃণ" হয়। 

অঙ্ট্রো-প্রাম্িস্ত্র আুক্জেল (১৮৬৩ ভ্রীঃ) গুক্ত্য (5127111087)69 ০1 
(789 £5810-1৮088181। 7৪ 01 1860) £ ১৮৬৬ শ্রাঃ স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার 
ধনকট আশ্টীয়ার পরাজয় ছিল ইওরোপের সামরিক ও রাজনোতিক হতিহাসে এক 

গুর-ত্বপৃূণ ঘটনা । এই যুদ্ধের ফলে ইওরোপের শান্তসামোর 
সা স্থায়ী পারবর্তন ঘটে। বিভন্ত জাম্ণানীর পারবর্তে একাবদ্ধ 

জার্মানশর উদ্ভব হইলে ইওরোপের পূরাতন শন্তসাম্য ভাঙ্গিয়া 
পড়ে। এই যুদ্ধের আগে ফ্রান্স ও আম্টীয়ার মধ্যে শান্তসাম্য রাখার চেষ্টা করা হইত । 
ইহাদের মধ্যচ্থুলে এক/বদ্ধ জামণানীর উত্থানের ফলে আশ্টিয়া দূরে সরিয্লা যায় ॥ অতঃপর 
ফ্লাম্স ও জার্মানীর প্রাতদ্বাণ্ছিতা ইওরোপের রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা নেয়। 

[কদ্তু নবোদত জাম্শানীকে মানিয়া লইতে ক্কান্স অস্বাকৃতি জানায় । ফরাসী 
জাতীয়তাবাদীরা মনে করে যে, প্রাশিয়ার নেতৃদ্ে জামণানীর এঁক্য ফ্রান্সের নিরাপত্তাকে 

বিনষ্ট কারবে। এজন্য ফরাসণ জাতীয়তাবাদী নেতা যথা থিয়ার্স 
ফাকষো-প্র শি যুদ্ধ প্রভীতি “স্যাডোয়ার বজন্নের জন্য” জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রাতশোধ 
দাবী করেন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপো লিয়ন স্বদেশের জঙ্গী জনমতের চাপে বিপমাকেনর 

নিকট ক্ষাতপ্রণ দাবী করেন । ইহার ফলে ফ্লাত্কোন্জার্মান যুদ্ধের স্চনা হয়। 
অন্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে আষ্ট্ীয়া জার্মানী হইতে সারয়া যাইতে বাধ্য হয়। 

আঁষ্টা পূর্ব ইওরোপেন্প ?দকে মনোযোগ দেয় । আঁ্টীয়ার অন্তগণ্ত 
৫ টি হাঙ্গেরীতে এক জাতীয় ভাবের জাগরণ ঘটে। ফলে হ্যাপসবার্গ 

সম্রাট আউসগ্লেইক (40581৩19) নামে এক সংবিধান দ্বারা 
আশ্টগ়ার সাহত হাঙ্গেরীকে সম-মর্ধাদা দানে বাধ্য হন । 



২5৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

অন্ট্রোপ্রাশিয় যুদ্ধে বিসমাকের “রন্ত ও লৌহ নাতির” মফলতার জন্য প্রাশিয়ায় 
তাঁহার জনাপ্রয়তা দারুণ বাড়ে । উদারপন্থণ দল তাঁহার প্রাত বিরোধিতা ত্যাগ করিয়া 

ব্য তাঁহাকে সমমান ও শ্রদ্ধা জানায় । রাশিয়ার প্রীতি অন্য জামান 
জনপ্রিয়তা ও ইতালীর রাজ্যগুালির আনুগত্য বৃদ্ধি পায় । এই বুদ্ধের ফলে ইভালর 
প্রক্যের অগ্রগতি একো কাজ আরও আগাইয়া যায়। প্রাগ্ের সাম্ধর দ্বারা ইতাল+ 

ভেনেলিয়া প্রদেশ আন্ট্রয়ার নিকট হইতে পার । এই সকল কারণে 

অস্টো-প্রাশিয় যুদ্ধকে এতহ।ীসক সি. ড হ্যাজেন প্রাশয়া, আশ্টয়া, ফ্রান্স ও 
ইওরোপের ইতিহাসে এক যুগ্রাস্তকার? ঘটন।” বালয়া অভিহিত কারয়াছেন ।* 

১৮৭০ গ্রীঃ ইশুল্জোপেন অবন্ছা। ৪ ভ্রশক্কো-জার্মান সবে 
(১৮৭০ গ্রী2) ফলাফল (০ 0978161017 01 11010196 17 1850 ই 7:085163 

০1 (019 [718000-00117171 চা 01 1870) 58 ফ্রাঞ্কোজামান যুদ্ধের ফলাফল 

ইহার ৪ বংসর আগের অন্টো-প্রাশিয় যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক গ্রভীর ও লুদর প্রপার* 

ছিল। ফ্রাঙ্কো-জামণন যুদ্ধের ফলে ইওরোপ্রে র'এনৈতিক সম্পর্ক হ্থায়ভাবে 

পাল্টাইঠা যায় । জামণনীর উপর এই যুণ্ের প্রতিক্িয়া ছল ব্যাপক । এতিহাংসক 
কেটেলবির মতে, “ফ্রাতেকাপ্রাশিয় যুদ্ধের ফলে বিসমাক জামণনগর 
প্রভুত্ব এবং জামণনন, ইওরোপের পভ গায় 1৮২ বসমাকের বিশ ও 

লৌহ নখাতি”ন চুড্রান্ত সাফল্য সুচ্ হয় । দক্ষিণ জাম্বনীর বাচ্ছ্ন অগ্চলগ্াল শেষ 
পর্যন্ত জামণালখর সাঁহত এঁক্যবদ্ধ হয়। এক্যবদধধ জামণনা ইওরোপে একট প্রধান 
শান্তশালী রাচ্ট্রে গাগণত হয় । যেক্ষোন ফ্ুম্সের লোকসংথা ছিল ৩৬ 'মালয়ান, 
জামণনীর লোকসংখা। ৪১ মিলফ্লানে দাড়াপ় । জার্মানীর শামরিক শান্ত ইওরোপে 
শ্রেম্ঠ বালিরা প্রমাণিত হর | এই সামরিক রান্ট্রের ভয়ে অনান/ ইওরোপনয় শাস্তগযাল 
ভশীতিগ্রচ্থ হইয়া পড়ে । জ্ঞামণনীতে িজ্প-বিপ্রব দ্রুত বস্তুত হয় । শিংপায়ত ও সমৃদ্ধ 
জামণনন কলমে উপানবেশ বিস্তারের পথে গা বাড়ায় । নকোদত জামণনী ইংলন্ড ও 

ফ্রান্সের উপানবেশ এবং বাঁণজোর বহত প্রতিদ্বণ্ধী হিসাবে দেখা দের । 

ফ্রাঙেকা-জার্মান যন্ধে ক্রান্সের ইতহাসে আতশয় গঃজত্বপনে ঘটনা ছিল ॥ সেডানের 
যুদ্ধে জার্মানণর নিকট পরাজয়ের ফলে ফ্লান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন ঘটে। ফ্রান্সে 
ফা্গের প্রতিশোধ তৃতীয় প্রজাতণ্য হ্থাপত হয়। তৃতী সপ ফরাস? প্রজাতন্ত ফাত্কফুটের 
নীতি ও জানান সাম্ধর দ্বারা জামানশকে আলসান ও লোরেন প্রদেশ দুইটি ছাড়া 
বিরোধিতা গ্যারিদ দিতে বাধ্য হয়। ফ্লান্স এই অবমানন।র প্রা তশোধের জন্য ১৯৮৭০ 
কমিউন থ্ৰীঃ হইতে নিরন্তর চেস্টা চালায় ॥ ফলে ক্াড্ফো-জার্মান সম্পকে 

দারুণ অধনাতি ঘটে । শেষ পর্যন্ত ইহা প্রথম মহাযহদ্ধে পরণত হয়। ফ্রাঙ্কা- 

জারানীর উত্থান 

১, পগু,৩ 5555 1866 স8৪ 8 01010 0006 20 0159 11560501755, 408619, ঘা 006 

8700 ১0:09.” 0, 10. [785০0---802009৩ 91009 1916, 

২, 1118 ক11006-0৮585190 8 20806 73192008010 119 10085697 01 (382003910 8706 

098270805 609 20196299301 [)0:০0৪,৮ 7:666109--7188017 01 11008610, 1:20068. 7, 989, 



[বসমাকে'র নেতৃত্বে জার্মানীর এক্য এবং বিসমাকের পররাম্ট্রনীতি ২৪৭ 

প্রাশিয় যং্ধের অব্যবহিত পরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এই ঈগনয় কমহানিষ্ট বিদ্রোহ 
(১৮৭১ প্রঃ) আরম্ভ হয় (বিশদ বিবরণের জন্য দ্বাবিংশ অধ্যায় পঃ ৩০৮ দেখ )। 

ইহাকে প্যারিস কমিউনের 'বদোহ বলা হয়। প্রঙ্জাতগ্র? সরকারের সাঁহত কামউনষ্টদের 
গৃহযংদ্ধ আরম্ভ হয় । শেষ পধন্ত কমিউনের পতন ঘটে। 

ফাত্কো-জামণন যহদ্ধের ফলে ইতালখর একা সম্পৃণ হয় । রোম হইতে ফরাসণ 
সেনা অপদারত হইলে রোম ইতালগ্র সাহত বন্ত হয় । ফ্াডতাজামান যুদ্ধের 
ইরা রা সুযোগে রাশিয়া প্যারসের সা্ধর সামীদ্ুক শত'গুলি ভাওয়া 
তারে ফেলে। র/শরা ইওদরাপের রাঙ্গন [ততে তাহার প্রভাব [বস্তার 

কাঁরতে সমথ হয়। এছ।ড়া জার্নগ ও ইতালনর এক সম্পর্ণ 

হইলে ইওরোপের পাজনোতক মানচিত্রের জাঁটলতা দূর হয়। ফ্রঙ্কোজার্জান যুদ্ধের 

কলে ইওতরাপে জাতীয়তাবাদী রাষ্দ্র গঠনের কাজের অগ্রগতি হয় । বসমকঁ সামারক 

শির ছারা সদ্ধগৃলি ভাঙয়া জামবশীকে এক্াবদ্ধ করার ফলে ইওরোপের রাঞজনগতিতে 
বোর আনশ্য়তা দেখা দেয়? “আলাপশসালোচনার মাধ্যম আন্তর্জাতক সমস্যা 
লমাধানের যে প্রধা ভিয়েনা কংনেসের আমল হইসে চাল: হইরাংছল তাহা লোপ পায়। 

ইওযরাপের রাজনগাততে 'জের যার মূল্লঃক তার? নশীত প্রবল হইয়া উঠে । ১৮১৬ প্রাঃ 

ওয়েনা দন্ধহ ভীত ইহার ফলে একেবারে ভাঙয়া যায় । অন্ট্রিয়া জামণনী হইতে 

মুখ িরাইজা বলকানে রাজা বিস্তাবের চেস্টা করে। পুবণণ্ল সমস্যা ইহার ফলে 

তীব্রতর হয় । 

প্রাশ্পিম্থাল্ল নেতিত্ছে জার্মানীল্ ভন ম্বুল্যাস্তন্ন 
(57811110906 01 00111091017 01 0671080ড 17067" [১/088518 ) £ বিসমাক 

তাঁহার রঙ্জ ও লৌহ নীতর দ্বারা ২৯: রাঞ্যে বিভন্ত জার্মানীকে প্রাশিয়ার সামরিক 
শান্তুর দ্বারা এক্যবদ্ধ করেন । হইাতিহাসে ইহাকে জামণনীর জ্াতীয়তাবাদশি এঁক্য বলা 
হয়। কোন কোন আাঁতগহা'সক মনে করেন যে এই ধারণা সঠিক “য়া বিপমার্ক 
জামগন জাতিকে প্রকৃতপক্ষে এক্যবদ্ধ করেন নাই। তাহা হইলে তিন অপর 
জামণন জাতি অথণাৎ আন্টিয়গণকে জামগনধ হইতে কেন বাহস্কার করেন? আশ্টয়ার 
জামণনরাও অবশা খাট জামণন 'ছল। সংওরাং তিনি বস্তুত যাহ। করেন তাহা 
হইল জাম্ণন জাতর হ্ায়প বচ্ছেদকরণ ॥ প্রাশিরার নেতৃত্বে জামণানশর আঙানদের 
এক্যবন্ধ কারয়া তান আম্ট্রয়ার জার্মানদের স্বভন্ত্র রাজ্ থাকিতে বাধ্য করেন । এইর্প 
ধারণা যে অলখক নয় তাহার প্রমাণ প্রথম ব'বষ-দ্ধের পর হিটলার জামণনীর সাহত 
আঁ্টয়ার মিলন ঘটান । 

তাছাড়া বিসমারক্ জামণন রাজ্যগৃতলর সংষংন্তি গণতাম্মিক পথে আনেন নাই। 

১৮৪৮ শ্রগঃ পর কাগকফুট পালণামেন্ট গণভোটের ভিন্তিতে নির্বাচিত হইয়া জাম্মানীকে 

এক্যবদ্ধ করার চেত্টা করে। সেক্ষেত্রে বিসমাক প্র।াশিয় সামরিক শান্তর সাহায্যে 

জার্মীনকে এক্যধদ্ধ করেন । অনেকে ইহাকে প্রাশিরার সামারকবাদ বলেন । নবগঠিত 
জার্মানীর পধাবধানে সকল রাজ্যকে সমান আধকার না দিয়া বিপমাক প্রাশিয়ার বিশেষ 



২৪৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

আধিপত্য রক্ষা করেন। প্রাশিয়ার রাজাই হন জামান কাইজার ; প্রাশিয়ার প্রধান 
মন্ত্র হন জামণনীর চ্যান্সেলার। আইন সভায় প্রাশিয়্ার কৃতিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা 

চ্থাপন করা হয়। এজন্য ম্যাকস ওয়েবায় (119 ৩৮০) বিসমার্ক কতৃক রচিত 
সংবধানকে “ভন্ড সংবিধান” (91081) 09125000610 ) বলিয়াছেন । 

তবে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জামণানীর এঁক্যব্ধ হইবার পথ ইতিহাস সূম্টি করে। 

বিসমাক“ ছিলেন 'ামিত্তমান্ন । তবুও বিসমাক' বার বার বলেন যে, “জা্নীনীর প্রাশিয় 
করণ হইবে ; প্রাশিয়ার জার্মানীকরণ হইবে না।” 

ইস্তাল্নী শু জ্াম্পমানীক ভীক্চ্যেব তুললন্ন! (00001087150) 1১616217 

(189 09710817 8710 1911810 01768160115 ) £  উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে ইতাল* 
ও জাম্শানী এই দুই দেশের জাতশয়তাবাদশ একা ইওরোপের ইতিহাসকে গভনীরভাবে 
প্রভাবিত করে। দুইটি দেশে নেপোলিয়নের শাসন চ্ছাপিত হইয়াছিল। ফরাসী 
বিপ্লবের জাতীয়তাবাদণ প্রভাব উভয় দেশের উপরেই গভরভাবে কাজ কাঁরয়াছিল। 
নেপোলিয়নের পতনের পর দুইটি দেশেই ভিয়েনা চুন্তির প্রতিক্রিয়াশশল নশীত প্রযুক্ত 
হয়। ইহার ফলে জামণন? ৩৯টি রাজ্ো বিভন্ত হয় এবং ইতালণ &ঁটর আঁধক রাজ্যে 
বিভন্ত হয় । তবে জার্মানীতে বৈদেশিক শাসন হ্থাপিত হয় নাই; কিন্ত ইতালীতে 
আগ্টয়ার এবং বুরবোঁ রাজবংশের শাসন স্থাপিত হয় ॥ এই কারণে 'ভয়েনা সন্ধির 
[বরুদ্ধে সববাধিক প্রাতিবাদ ইতালণ ও জাম্ণানতে দেখা যায়। 

১৮১৫ থরীঃ পর ইতালী ও জাম্ণান দুইটি দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা 
দেয়। এক্ষেত্রে ইতালণ ও জামণনশর মত ও পথ পৃথক ছিঙ্গ। জার্মানখতে বিদেশ? 
শান্তর শাসন ছিল না। জার্মানীর সমস্যা ছিল 'বিভন্ত জামণন রাজাগুলিকে এঁক্যবদ্ধ 
কন্না। অপর দিকে ইতালীর সমস্যা ছিল বিদেশ? শ'ন্তর শাস্ন হইতে মাত এবং মৃস্তি 
লাভের পর ইতালীর 1বাভন্ন অঞ্চলের এক্য স্ছাপন । যেক্ষেত্ে জার্মান ব্দদ্ধজীবিয়া 
জামণনীর জাতীয় সাহত্য, দর্শন প্রভাতির দ্বায়া জার্মীন জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির কথা 
বলেন, ইত লণ দগঘ'ক।ল বিদেশী শাসনে থাকায় তাহার এইক়;প কোন এতহ্য ছিল না। 

জার্মানীতে যেরুপ প্রাশিয়াকে কেন্দ্র ঝারয়া জাম্ানীর একা হ্থাপিত হয়, ইতালীতে 

সেইরূপ পিডমণ্টকে কেন্দ্র করিয়া ইতালীর এঁক্ হ্থাপিত হয় । দুইটি রাজ্যের দুই 
মন্্রণ যথা বিসমার্ক ও কাভার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তবে ইতালণীকে 
বৈদোশক শান্তর সাহায্যে আশ্টিয়ার হাত হইতে দেশকে মস্ত কাঁরতে হয় । জার্মানীর 
ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বৈদোশিক শাস্তগুলির 'নিরপেক্ষতাই যথেম্ট ছিল। প্রাশয়া তাহার 
নিজ শাস্তয় দ্বারা জার্মানশর এঁক্যযুদ্ধগীলতে জয়লাভ করে। তবে লক্ষণীয় যে, 
জার্মানী ও ইতালণ উভয় দেশের ক্ষেত্রে উভয় দেশের একোর় বাধা 'ছিল আটা । 
আঁ্টীয়ার পরাজয়ের ফলেই ইতালীর একা ও জামণানীর এঁক্য শম্পন্ন হয়। 

কাভ্যুর ইতালণকে এক্যবদ্ধ কাঁরয়া তাহাকে পিডমশ্টের রাজবংশের অধাঁনে এক 

উদার়তাচ্ঘিক সংবধানে আব্্ধ কয়েন। যাঁদও তিনি গণভোট স্বীকার করেন নাই 
তথাপি পালণমেপ্টায়শ শাসন বাবন্ছা সম্পকে" তাঁহার আগ্রহ ছিল সুবিদিত। অপর 



1বসমাকে'র নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ জার্মানী (১৬৭১--১৮৯০ শ্রীঃ ) ২৪৯ 

দকে বিসমাক জার্মানীকে প্রাশয়ার রাজবংশের অধানে এঁকাবদ্ধ করেন। কিন্ু 
[তান স্বৈরতল্সেক্ন প্রাত আগ্রহশসল ছিলেন । যাও তান এক সংবিধান প্রবর্তন করেন, 
তাহাতে আসল ক্ষমতা ছিল জামান সম্রাটের হাতে । মন্ত্রীসভা তাহার নিকট দারিত্ববদ্ধ 
ছিল। তবে কাভ়্যর ইতালীয় সকল অগ্চলের সমান উন্নাতর চেঙ্টা করেন নাই ॥ দক্ষিণ 
ইতালধ একটি অনগ্রপর অণ্চল থাকে । বিসমাকও জামণানীতে প্রাশিয়াকে সকল বিষয়ে 
অগ্রাধকার দেন । 

পারশেষে বিসমার্ক ও কাভার উভয়েই ছিলেন £৩21 ৮০110-এর অনুরাগী ॥ তবে 
1বসমাক" ইতিহাসে কাভার অপেক্ষা অনেক বেশী খ্যাত পাইয়াছেন। কাভার তাহার 
জীবনকালে সমগ্র ইতালণকে একাাবদ্ধ কাঁরতে পারেন নাই । এক্যবদ্ধ ইতালীর সংগঠন ও 

উন্নাতি কারতে কাভ্যার জীবত থাকেন নাই । 'বিসমাক* ছিলেন দীঘ'জশীব। তান 
জামশনীকে এক্যবদ্ধ কারবার পর আরও ২০ বৎসর সংগঠন ও উদ্বাতির জন্য কাজ করেন। 

বসঘাক' ছিলেন কুটনশীতিতে কাভার অপেক্ষা ধুরব্ধর । তবে বিদমাক ছিলেন 
অপেক্ষাকৃত নাতজ্ঞানহশন ও প্রভাবশালী । কাভুযর তুলনামূলকভাবে ছিলেন 
অনেকটা মান ও আত্মপ্রচার-বিমথ । 

পাঠ্যসূচী 

১। 739 ০10--131910192101 200 1015 9550610 01 411120059, 

২। 4. 1] 085101--59008910 €01 7951515% 0 2101৩. 

৩। 4690198 [২210010)--00610002)% 

9৪1 5৬ 09115011065 1100511) 17150019. ৬০1. %. 

& | 1210091--103151708:01 8170 [713 55519100 01 411197965. 

৬। 0০1120100210---11)6 711)110 1২০700110 01 712170৩, 

৭1 8310291-10105 105৬০101080 01 1৬100611) 17121000. 

৮1 1. 2০191) --17181005, 

লা 

শা পদ রাহি এরা 

উনন্বিহস্ণ অসধ্যান্ঘ 

বিসমার্কের নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ জার্মানী (১৮৭১-১৮৯০ গ্রীঃ) 
€(0701560 0610815 017061 8150092:000 1871-1890 ) 

ন্বিলআন্কেন্স আভ্যন্ভলীপ স্পাঙন্ন নলীত্তিগ ১৮৭১--১৮৯০ 
গ্পীঃ (1109 [06781 01017719698007 01 06700819505 23157181610 1851 

--1890)£ জার্মানী এক্যবদ্ধ হইবার পর বিসমাক জামণনীর জন্য একাট নূতন 
টিটি সংবিধান রচনা করেন । এই সংবিধানে জার্মানীকে একটি যুত্তরাম্ 

হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ২৫টি অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে এই য্যন্তরাস্ট 
গঠিত হর । জামান যাঁদও একাট যাত্তরাম্ট্ী ছিল কিন্তু কাগজ-্কলমে জামণনগকে 
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জার্মান সাম্রাজ্য (01091) 12001)176) বালয়া বলা হয়। জামণন যুন্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজা- 
গুলির স্বায়ত্ব শাসনের অধকার স্বীকৃভ হয় । অঙ্গরাজ্যগীলতে পুরাতন রাজতান্তিক 
শানন বজায় থাকে । প্র।ত অঙ্গরাজ্যের নিজদ্ব শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়। 

তবে কয়েকট সাধারণ বিষয়ে কেন্দ্র এক্ডিয়ার হ্থাপত হয়। দেশরক্ষা, মেন! বাহিন+, 
রেলপথ, বৈদেশিক নাঁতি, ব্যাঙ্ক ব)বস্থা, রাজস্ব ও শ:ল্ক প্রভাতি [বষয়গ্ল কেন্দ্ুয় 
কারের হাতে রাখা হয়। 

কেন্দ্রীয় মরকারের প্রধান হিসাবে জামণন সম্রাট কাইজার থাকেন । সংবিধানে 
তাহার 'বিশেব ক্ষমতা স্বীকৃত হয় ॥ শাসন (বঠাগের প্রধান হিসাবে [তিন থাকেন । 

তিন বংশান,ক্র'মকভাবে রাজত্ব করার আধকার পান। [তান 
তাঁহার প্রধানমন্তী বা রাহখ চ্যান্সেলর এবং মন্ত্সভাকে নিয়োগ 

ও বরখাঞ্তের অধিকার পান। জামণন প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহার কাজেত্র জন্য সম্রাটের 
1নকট দায় থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। 

কেদ্ডে দুই কক্ষ 'বাশল্ট শ্রাইনসভা গঠিত হয় ॥  উধর্য কক্ষের নাম ছিল বুণ্ডসরাট 
(73011095121) 1 জামণানীর বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাহাদের মনোনৰত প্রাতানাধিকে 

এই সভার লঃস্য 'হসাবে পাঠা।ইত। প্রাশিয়া তাহার প্রাধানা রক্ার 
আইনসভ। গঠন : িযিরিররা নার রনির ও রর 
রাশিয়ার প্রাধান্ত জনা সবে সংখাক লাস্য মনোনয়ন কৃরত। কেন্দ্র আইনসভা, 

রক্ষা নি়ওক্ষে্ নাম ছল রাংখ্স্ট্যাগ (8০01159 ) 1 জামানীর 
৪নস্ধারণের চেটে এই সভার সদস্যঃ। নিবাচিত হইত? এই সভার 

৩১৭ জন সদগ্যেঃ মধো প্রিয়া হইতে ২৩ জন সদস্য নবা চিত হইত । এইভাবে বিসমাক 
জংর্সানীর উপর প্র।াশয়ার প্রাঙনা স্থাপন করেন? বলমাক্ক এই সংবিধানে কেন্দ্রীয় 

আইনসভার উদ্ধ কক্ষে জামননীর রানাদেজ সাথ এবং লিগ কক্ষে জনসাধারণের স্বাথের 

সমন্ব করেন । কেন্দ্রীয় যুক্রান্ট্রের বাজেট রচনা এ আয়-বায়ের হিসাব প্রভাত উদ্ধকিক্ 

বুণ্ডসর্যা কারিতে পান্পত। এই সকল আইনেব লমালোচনা নিয় কঙ্চ কারতে পারত । 
নূতন সাবধানে আইনস্ভাকে সাবভে'ম মমতা দান করা হয় নাই । জারমানীর 

মন্ত্রীনভা তাহার কাজের জন্য আইনসভার কিট দায়শ 'ছল না। মন্ত্রীসভা সম্রাটের 
,..... শিদেণে চলিত : সম্রাট ও প্রধানমন্ত্রীর হাতে সরকারের কাধ 

রা ইৈরত্ী?: নবহক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল । আইগলগা ইহাদের নিয়ন্্রণ কাঁরতে 
শান পারিতনা। আইনসভা কেবঙমানত্ত আইন রচনা ও বাজেট পাশ 

কারত। কিন্তু সেই অ।ইনগ্যালকে কার্ধকর+ভাবে প্রয়োগের জন্য 

তাহাদের মন্ত্গসভার মাঞ্জর উপর নিভ করিতে হইত । আইন সভায় অনাম্থা প্রস্তাব 
পাশ হইলেও চ্যান্সেলার পদত্যাগ কাদতে বাধা ছিলেন না। কারণ তান তাঁহার কাজের 
জন্য সম্রাটের নিকট একমান্ন দায়ণ ছিলেন । ম্যাক্স ওয়েবার নামক এঁতহাসিক এজন্য 

বিসমাকের সংবিধানকে “ভণ্ড সংবিধান” (51080) ০9125008692 ) আখ্যা দিয়াছেন ।১ 
[বসমাক যে সধাবধান প্রবত'ন কয়েন তাহার দ্বারা জামশনীকে যযুত্তরাষ্্র রূপে গঠন করা 

১, 0০90-000092:79 00098160100 1. 0. 925--51. 
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বিসমাকের নেতৃত্বে একাবন্ধ জার্মানণ (১৮৭১--১৮১০ প্রাঃ ) ২৫১ 

হইলেও কারতঃ অঙ্গরাজা প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপত হয়। অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগলি 
সমান আঁধকার পায় নাই। প্রাশয়ার রাজাই হন জামণন সম্রাট এবং প্রাশিয়ার 
প্রধান্মল্লীই হন জামণন রাইখ চ্যান্সেলার ! যুক্তরাষ্ট্রের সকল কাধণনধণহক ক্ষমতা 
তাঁহাদের হাতে দেওয়া হয় । চ্যান্সেলার তাঁহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়" 
না হইয়া সম্রাটের নিকট দায়ী থাকত । ফলে এট শংাবধানে একনায়কতণ্ত্ প্রবল 
হইয়া উঠে । বিসমার্ক তাঁহার ২০ বংসকুরর শাসনকালে জঙ্গরাছাগণীলর আঁধকার খব' 
কাঁরয়া কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়াইতে থাকেন। 

এঁক্যবন্ধ জামণলগর বৈষয়ক উন্নাতর জন্য ীধসমাক* বাম পারকজ্গনা গ্রহণ 
করেন । যাঁদও বিসমাক নিজ্জে ছিলেন সামন্তশ্রেণীর লোক তবুও তান খিজ্প গঠনের 

উপযোগিতা বুঝতেন । ডোঁংড লাত্ডম১ নামক অথনোতক 
জা্ানীতে শিল্প এঁতিহাঁসক ক এবোপে - বিস্তার £ শি সংরক্ষণ এীতহাসক এই অভিমত দিয়াছেন যে, এই সময় ইওরোপের সমাজ 
আইন ব্যবস্থা এমন ছল যে, লোকে গজপ-্বাণিজোর দ্বারা জশাবকা 

নিবণহকে অসম্ধানজনক মনে কারত। ধিসমাকের আমলে 
জামণনীর এই মধাযুগগয় সামক্ততানুক দত্টভঙ্গগর অবসান ঘটে। জানতে শিল্পের 

!বকাশ দ্রুত ঘাঁটিতে থাক । বসমার্ক মুদ্রা সংশকার ক!রয়া সমগ্র জানণনীতে কেন্দ্র 
মনূ্রার প্রচলন "গেম । তান রাইথ ব্যাঙ্ক ' ১৮৭৬ শ্রীঃ) হাপিন করিয়া জামণানীর ব্যাতক 
বাবস্থা আধ্াানকীকরণ করেন । জ্মীনীতে বৃহদায়তন শিল্প ব্যাওক স্থাীপত হয়। 

এই ব্যা্কগাাল শিজেপ মলেধন লগ্রী করে। তাছাড়া শিল্প বিদ্তারের জন্য বিমা 
জার্মানীতে একচোটয়া শিল্প বা কাটে প্রথা গঠনের অনুমাত দেন । রেলপথ |ন্মানকে 
অগ্রাধিকার দা ভান যোগ!যোগ বাব্স্থার উল্লাভি ঘটান , জামনাতে কেন্দ্রীয় ডাক ও 

তার বাচ্ছা চাল করেন । সর্বোপরি জার্মানীর নবগাঁঠিত শিলপ্গ্ালিকে রক্ার জন্য 
[তিনি শিজেপে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন । বিদেশ হইতে মাল আমদান্গ কমাইবার 
ফলে, জ্বানণানীর স্বদেশী জানষের বিক্ুয় বাড়ে! বিদেশী িনিযের উপর 
চড়া হারে শুজ্ক ধার্য করায় লোকে সস্ভায় ম্বদেশী মাল 'কানতে আগ্রহ বোধ করে ॥ 
বিসমাকের এই শিল্প সংরক্ষণ নীতির ফলে জার্মানীর শিল্গগালর দ্রুত বিকাশ থটে। 
সমগ্র দেশে একই প্রকার ফোঞজদারশ ও দেওয়ানী আইন এবং (বিচার ব্যবস্থা গঠন কয়ায় 
জার্মাননর এক দৃঢ় হয় । 

১৮৭০-১৮৮০ পরব [বিসমাক উপানিবেশ হ্থাপদের প্রাত ওদাসীন্য দেখান । কিন্তু 
১৮৮০ প্রঃ পর বিসমাক তাঁহার নী'তর পারবর্তন ঘটাইতে বাধ্য হন । কারণ জামণানগতে 

কারার শিল্প বিস্তারের ফলে উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয়ের জন্য বাজারের প্রয়োজন, 
দেখা দেয় । জামণান বুরজেয়া শ্রেণী এজনা উপনিবেশ চ্থাপনের 

প্রাত আগ্রহ দেখায় । এই কারণে বিসমাক্ক আফ্রুকার় জামণন উপনিবেশ স্থাপনের দিকে 
নজর দেন। স্যামোয়া, টোগোল্যা'ড, ক্যামের্ণ, নিউগিন প্রভৃতি স্থানে জামান, 
উপনিবেশ হুাপিত হয়। 

১৪ 10814 1870095. ঙ 



২৫২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

জার্মানীতে যে সকল অ-জার্মান জাতি ছিল যথা পোল, ডেন, ফরাসশ প্রভৃতি 
তাহাদের জার্মানীকরণের জন্য বিসমাক" বিশেষ চেষ্টা করেন । তান তাহাদের জার্মান 

ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করেন এবং জার্মান 
ার্দানীকরণ শীতি উত্তরাধকার আইন মানতে বাধ্য করেন। এজন্য বিসমাক'পোল 
ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ঘোর 'বিরোধের সম্মুখীন হন। তথাপি তান দ্ঢ়ভাবে এই 

সকল সংখ্যালঘু জাতির জার্মানগকরণের চেষ্টা চালাইয়া যান। 

জার্মানীর এক্য স্থাপনের পর বিসমাককে সর্বাপেক্ষা যে সমস্যা বিব্রত করে তাহা 
ছিল ক্যাথালক গীঁজ1র সাহত জাম্ণান রাম্ট্রের সম্পর্ক। মধ্যযুগ হইতে জামান 

রাষ্ট্রের সাহত ক্যাথালক ধর্মগুরু পোপের ক্ষমতার ছগ্ চাঁলতে 
ছিল। প্রটেস্টা্ট ধর্মাবলম্বী প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জামণন? এঁক্যবদ্ধ 
হইলে, দক্ষিণ জামানীর কাথলিকরা আশঙকা করে যে, তাহাদের 

খমশয় স্বাধণনতা ক্ষুল্ন হইবে । এজন জামণান ক্যাথালকরা সেপ্টার পার্ট (0600৩ 
2১915 ) নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া আইনসভায় ক্যাথালকদের স্বার্থ রক্ষার 
চেষ্টা করেন। 

এই সময়ে পোপ নবম পারা বা পাই সলেবাস অফ এররস (59118905 ০? 
5811015 ) এবং ইনফ্যালাবলিটি ডিক্রী (1111911191170/ 7০06০) নামে দুইটি 

ঘোষণা জার করেন। এই ঘোষণা দুইটিতে পোপ আধুনিক 
যুগের রাষ্ট্রনোতিক তত্ববগ:?লকে খ্রাম্টধর্ম বিরোধণ বাঁলয়া আভাহত 
করেন। তিনি আরও বলেন যে, পোপ হইলেন ঈশ্বরের প্রতািনধি ৷ 

সুতরাং তাঁহার মতামত হইল ভল্রান্ত। রাষ্ট্রের আইন অপেক্ষা পোপের আইন শ্রেষ্ঠ 
এবং অলঙ্ঘনীয় বালয়া তান ঘোষণা করেন। সুতরাং খাট ক্যাথাঁলকরা রাচ্টের 
আইন ত্যাগ ঝকাঁরয়া গীর্জার আইন মান্য কাঁরতে বাধ্য বাঁলয়া পোপ ঘোষণা দেন । 

ক্যার্থালক সম্প্রদায়ের এই বিচ্ছিত্নতাবাদ মনোভাবের জন্য বসমাক* শা্কত হন । 

জামণনগর মিউনিখ বিশ্বাবদাযালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ডালঙগার (101. 70০0111718৩ ) 
পোপের ঘোষণার প্রাতবাদ জানাইলে, তিনি ক্যাথালক গাঁজা হইতে বাহম্কত হন। 

ডাঃ ডাল্ঞারের সমর্থনে জামণন জাতীয়তাবাদ? ক্যার্থলক গোম্ঠী 
কুল ক্যাক্ষ আগাইয়া আসে । তাহারা পোপের হস্তক্ষেপের প্রাতবাদে জার্মীন 

ব্রাষ্ট্ের প্রাতরোধ প্রার্থনা করে । এাঁদকে সেন্টার পার্টি দাবী জানায় যে, ক্যাথালক 
ধমঁয় ব্যাপায়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চলিবে না। রাষ্ট্রের সাহত গী্ার এই সংঘাতকে 
অধ্যাপক রূডলফ ভিরচাও (5২০৫০11। ৬108০৬ ) কুলটুর ক্যান্ফষ (ঘা 
8৪101) বা সংস্কীতর সংগ্রাম আখ্যা দেন। জার্মান ভাষায় ০9191 বা 
সংস্কীতকে 81৮ বা কুলটুর বলা হয়। এই অবস্থাক্ বিসমার্ক উপলাব্ধ করেন যে, 
আরমান গীশার উপর পোপের আধিপত্য স্বীকার করিলে জার্মান রাস্ট্ের সার্বভোম 
ক্ষমতা ক্ষণ হইবে। এজন্য তান আইন দ্বারা জেসুইটদের জার্মানী হইতে বাহস্কায় 
করেন। তিনি সেপ্টার দলকে নিয়ন্ত্রণ করেন । তিনি 1189 18৮৪ বা “মে আইন” 

ক্যাথলিক বিচ্ছিষ্নতা- 
বাধ 

পোপের অত্রান্তত। 

ঘোষণ। 



[বিসমাকের নেতৃত্বে এক্যবম্ধ জামণানণী (১৮৭১-১৮৯০ প্রাঃ) ২৫৩ 

দ্বারা জামণন ক্যাথালকদের জামণনশর নাগাঁরক আইন পালন কারতে বাধ্য করেন। 
ক্যাথালক বিদ্যালয়গ:লিতে সরকারণ পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। স্কুল ও কলেজের 

শিক্ষকদের জার্মানীর বিশ্বাবদ্যালয়ের গ্রাজয়েট ডিগ্রী লইতে বাধা করা হয়। সাভল 
ম্যারেজ (0111 10811188০ ) বা রেজেন্দ্রী প্রথায় ববাহ করার নিয়ম চাল করা হয়। 
প্রটেস্টাণ্ট ও ক্যাথালকদের মধ্যে অন্তার্ববাহ 'বিবাহ রেজেন্ট্রী দ্বারা বৈধ বালপ্লা ঘোষণা 
করা হয়| বিসমার্ক ঘোষণা করেন ষে, “কানোসার আত্মসমপনের দিন আর আসিবে 
না” (2709 10955 01 08009552, 216 ০0৬০: )।১ 

এঁদক পোপের নিেশে ধমবি*বাসী ক্যাথালক্া সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে 
আঁহংস প্রাতরোধ চালায় । তাহারা স্বেচ্ছায় সরকারের নিকট হইতে কারাদণ্ড ও জারমানা 

বরণ করে ॥ ক্যাথালকদের এই নোতক প্রাতরোধ জনমতের উপর 
ডি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইতিমধো সোসালিষ্ট বা সমাজ- 

তন্মদের সহিত জামণান সরকারের বিন়োধ বাধে । এই বিরোধে 
ক্যা্থালক সেন্টার দলের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া, 'বসমাক" ক্যাথালকদের 
সম্পকে" নমনধয় নীতি নেন । পোপ নবম পায়াসের মৃত্যুর পর, পোপ ভ্রয়োদশ লিওর 
সাহত বিসমাকে'র আপোষ হয়। বিপমার্ক ক্যাথালক বিরোধী আইনগহুপর প্রয়েগ 
মূলতুবশী রাখেন। এইভাবে কুলটুর ক্যা্ফের অবসান ঘটে । 

জার্মানীতে সোসিয়েল ডেমোক্র্যাট বা সমাজতন্মবাদশী গ্রণতা্রিক দল ছিল খুবই 
জনাপ্রয় ও শান্তগালী । এই দলের নেতা লাইবনেন্ট ও বেবেল, কাইজ্জারের স্বৈরতণ্ত্র ও 

ষুদ্ধনশীতির ঘোর বিরোধী ছিল। ইহারা িসমাকের ঘন্ত ও লোহ্ 
৪১০ নীতির, আলসাস আঁধকার ও ফ্রান্সের সাহত যুদ্ধের ঘোর 

িরোধতা করেন। কাইজার প্রথম উইলিয়াম সমাজতগ্ঘীদের 
উপর এমন ক্ষিপ্ত ছিলেন যে, ইহাদের দমন করা তান তাঁহার জীবনের অনাতম কর্তব্য 

মনে কারতেন। জামণনী এক্যবন্ধ হইবার পর পমাজতম্ঘী দল দুইটি শাখায় বিভন্ত, 

হর। জার্মানপন্ধীরা আন্তঙ্াতক সাম্বাদের আদর্শে বিশবাস করিত। লাসেলপন্থখরা 
(1.85561) কেবলমান্্র জার্মানীতেই সমাজতন্বাদের বিকাশের কথা ভাবিত ৷ 

মাকসবাদশ ও লাসেলপন্থীরা ১৯৭৫ প্রাঃ সমবেত হইয়া জামান সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক 
দল গঠন করে। এই দল গঠিত হইলে বিসমার্ক খুবই আতঙ্কিত হন। সোসিয়েল 
ডেমোক্রেটিক ঘল আইনসভায় ১২টি পদ আঁধকার করে এবং তাহারা পার্লামেন্টারখ 

প্রথার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেম্টা করে। তাহাদের ক্ষুরধার সমালোচনায়, 

[বসমাকের স্বৈরনশাত ছিমাভিন্ন হইয়া যায় । 'বিসমার এজন্য দমন নাতির দ্বারা এই 

১. প্রসঙ্গক্রমে বল! বায় যে, একাদশ শতকে জামান সম্রাট চতুর্থ ছেনরীর সহিত রোমের পোপ সগুষ 
গ্রেগরীর বিরোধ বাধিলে পোপ সম্রাট চতুর্থ হেনরীকে 8০022101710869 ব। একঘরে করেন । প্রজার! 
নরকে বাইবার ভয়ে তাহাকে আনুগত্য দিতে অন্বীকার করে। হেনরী আল্পদ অতিক্রম করিয়া কানেস। 
গ্রামে বাইক! পোপের পদতলে ক্ষম। ভিক্ষা করেন। কানেনার ঘটন! ছিল জার্যান জাতীয়তাবাদের পরাজয় । 
বিসমার্ক এজন কানেসার নাম উল্লেখ করেন। 



৫৪ ইওরোপের হীতিহাসের রূপরেখা 

জনাপ্রপ্ন দলকে ধহংসের চেহ্টা করেন। এদিকে সম্াট প্রথম কাইজ।রকে হত্যা কারবার 
চেম্টা করা হইলে; বিসমার্ক এজন্য সথাজব্বাদ্রিক দলকে দায়ী করেন। যাঁদও 
লমাজ তাম্ক দল এই ঘটনার নিন্দা করে, তবুও বিসমার্ক সমাজতান্তিক দলের বিরদ্ধে 
প্রচণ্ড দমন নীতি চালান । গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও নিবালন ছারা তান সমাজতন্মণদের 
মেরুদণ্ড ভাঙয়া দেন। তাহাদের সম্ভানীমতি, পঃস্তক প্রকাশ ও প্রচার চালান নিষিদ্ধ 

হয়। ৯০০ বান্তকে নবাঁসত করা হয়। ১৪০০ সংবাদপ্ন 1নাষদ্ধ বরা হয়। 
গমাজভাম্্রক দল জার্মানতে প্রকৃত গণতন্ত প্রতিষ্ঠা ও শ্রামকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য 

[বাঁ দাবী জানাইত। [বসখাক দেখেন ষে, শ্রমিকদের মঙ্গলের জলা সংস্কার না 
কারলে জনমতকে সরকারের পক্ষে আন। যাইবে না। এজন্য 
[বসমার্ক শ্রামক কলাণমুলক আইন প্র্র্তন করেন। তিনি 
শ্রানকদেত্র ইহা বুঝাইবার েষ্টা করেন যে, স্রকায় সমাজতন্্ীদের 

অপেক্ষা শ্রমিকদের কম জালবাসে না। হানি এই উদ্দেশ্যে 90805 9০9০9181159 বা 
রাষ্ট্রীয় সমাজ ভম্নবাদ প্রবর্তন হরেন । শ্রামিক শ্রেণীকে লান্ট্ের প্রত অনুগত রাখিবার 
জন্য 'বসমাক শ্রামকদের দুঘণ্টনা, বাদ্ধকা ও ফোগের জন বীমা বাবস্থা চাল: করেন ॥ 
এই বীমার জন্য প্রদেয় প্রিমিয়াম বায ।ক।স্তর বৃহদংশ রাম্্র কতৃক প্রদত্ত হয়। শ্রীমকদের 
কাছের সময় কমাইগ্া দেয়া হয়॥ হন্তু বিসমাকের আইনগহীল যথেষ্ট নর বাঁলরা 

সমাজতন্তীপা সমালোচনা করে ' শ্রামকতশ্রত্প বসমাকেরি আইনগতুলি অপর্যাপ্ত মনে 
করে। তাহারা লমাঙ্গভন্দবাদেন আদশের শ্রাত আবচল থাকে । গোপনে এই দল 
সদা ও সংগঃনের মাধানে শান্ত বৃদ্ধ করে। আইন সভার ।নবণচনে সমাজতন্বাদীদের 

শন্ত বৃদ্ধি গাইতে থাকে । 
দ্বামণান রাইখের চ্যান্সেলর (১৮৭০-৯০ শ্রাঃ) হিসাবে বিসমাকের আভ্যন্তরীণ শাসন 

নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বসমাক্ণ জামণানধীকে একাবদ্ধ কাঁরলেও তান 
জাম্ানীতে স্বৈরতন্জ স্থাপন করার ফলে জার্মানীর প্রগাত ব্যাহত 
হয়। তান গণতান্নক আদশ'কে অগ্রাহা করায় জামান জাতির 
সাশা-আকাঞ্থা এপ৯ থকে । এাতহা সক ।সম্যান (9980780 ) 

এপ মতে, 'বসমার্ক জাম্ধানসকে এঁকাবন্ধ শা করিয়া জার্মানীর উপর প্রাশয়ার সাগ্রাঙ্জা 

চ্কাপন করেন) জার্মানশর এক্য অপেক্ষা প্র।শিরার আধিপত্য স্থাপন ছিল বিসমাকে'র 

প্রধান লক্ষা, একথা বশ! অধিক সঙ্গত ।৯ জান একাবদ্ধ জামণানীর সংবধানে 'বসমাক 

সমগ্র জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার আইিপতা বজায় রাখার সংব্যবস্থা করেন। তাছাড়া 

সঙম্যান ( 562112).এর মতে, জামণন ভাষা-ভাষী আত্দুয়াকে জ।মণনপ হইতে বাহৎ্কার 

কারয়া! বসমাক জার্মানীকে এক্যবদ্ধ কণার হ্ছলে ।বভন্ত করেন। কারণ আম্টয়ার 

জার্মানদের বাদ দিয়! কিভাবে জামণনপর এঁক্য স্থাপত হয় তাহা বঝা কাঠন। 

জার্মানীর ক্যাথালক ও সোস্যালিষ্টদের দমন কাঁরয়া বিসমাক' তাঁছার প্রাতারুয়াশ বল 
নশীতর পাঁ়চয় দেন। ১৮৯০ শ্রীঃ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম অকস্মাৎ তাহার শিক্ষক 

১, 98920%0--ড7001205 60 9:8911158, 72. 1215, 

বিসমারকের শ্রষেক 
কল্যাণ মাইনগালি 

বিসষাকের নীতির 

ক্রি 



বিসমাকের নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ জার্মান? (১৮৭১-১৮৯০ প্রাঃ) ২৫৫ 

1বসমার্ককে পদচ্যুত করিলে বিসমাকের রাজনোতক জীবনে যবানকা পড়ে । িসমাকের 

পদচ্যাতকে 101900178০1 015 21101 “জাহাজের কাপ্তেনক সমংদ্ুগভে' নিক্ষেপ 
বায আভহিত করা হয়। 

নিহনমার্কেন্ল অম্রীনে ভ্রক্যবন্ধ জার্মানীর তহদেম্পিক 
তি ৪ ত্রিস্ণভ্ডিন চুক্তি” ৯৮৭০১৮৯০ জী (8০758 7১০11 ০01 

1011150. 01911181705 11067 735121910]0 2 17019 81012771095 1870-1809 ) £ 

১৮৭০ গ্রীঃ পর 'িসমা্ কুঁড় বৎসর জারীলীর চ্যান্সেলার হিসাবে শাসন চালান । 
ইওরোপের ইতিহাসে এই সময়কে গাবসমাকেরি যুগ (58৩ 

একাবদ্ধ জামানীর ৫ 22 বিজ , 
লমস্ত। 01 31901810) বলা হয়। ব্রিসমাক' ছিলেন অতান্ক বাস্তব 

বুদধর লোক । তিনি উপলাষ্ধ করেন যে, ইওরোপের দুই বৃহ 
শান্ত আন্টুর়া ও ফ্রান্সকে পরাঞ্তভ করিয়া জাম্ণানণর একা স্থাপনের ফলে ইওয়োপের 
গদরাতন শাস্তরসাম্য ভাওয়া পাঁড়য়নাছে। আম্টীয়া ও ফ্রান্সের প্রভাব ধহংস করিয়া, 
জ।মণনার যে নেতৃত্ব শ্থাপত হইয়াছে তাহাকে স্থায়ী করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, 
েডানের যুদ্ধে পল্লাজত ফ্রান্স, জার্মানগুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জনা এবং আলসাস 
টিবন ও লোরেন পুনরহদ্ধারের জন্য আহত, সপেরি ন্যায় ফুীনতোছিল। 
জামানীর দমন্ড! £ ফান্লের প্রতিহংসামূলক আক্রমণ হইতে নবগঠিত জার্মানিকে রক্ষা 

ফ্রান্সের প্রতিরোধ. ঠা ছিল বিনমাকের প্রধান লক্ষ্য । তৃতীয়তঃ, জাত বৎনকের অন্যোে 
রি (১৮৬৪-১৮৭০ ঘ্রীঃ ) নাট যুদ্ধে জাম্না ইওছুরাপের বৃহং 
শৃত্তগুলিকে পরাস্ত করার ফলে ইওরোপে জার্মীনশাবরোধী জোট গড়া উঠার 
সম্ভাবনা দেখা দেয় । বিদ্্।কেরি লক্ষ্য ছল ইওরোপে জার্মান বিরোধী জোট গঠন 
বদ্ধ করা.এবং ইওরোপে শ্যান্ত বজান রাখা । 

বিসমাক* তাঁহার কুটনোৌতক দক্ষতার পরাকাত্ঠা দেখাইয়া উপরোদ্ত দমগ্যাগহীলর 
মোকাবিলা করেন। তিনি জামণনীর আগ্রাপী মনোভাব সম্প্চে' ইওুরাপের আশঙ্কা 

নিরপনের জন্য ঘোষণা করেন যে, “জামণানী হইল পারতপ্ত দেশ”, 
কা শান্তিকামী (001772871% 19 ৪ 52012060. ০০98116% )। জামশালার আর 

রাজা বস্তার এবং যধ্ধে প্রয়োজন নাই । জামণনা শান্তকাধা 

রাষ্ট্র হসাবে থাকিতে চায় । [িসনাকের এই দু ঘোষণা রাশয়া, ইংলন্ড প্রভাত দেশের 
আশঙকা দুর করে। ইহার ফলে জামান-বিরোধী জোট গর্নের চেষ্টা বন্ধ হয়। 

অতঃপর জারনানধকে কেন্দ্র করিয়া ইওরোপেন্র প্রধান শান্তগযালর লাহায্যে মৈত্রী জোট 
গঠনের জন্য বিসমাক চেষ্টা করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ফ্লান্সকে মিতহণীন জ'রম্না 

দুর্বল কা । জামণানণকে কেন্দু করিয়া এই জোট স্থাপিত হইলে, 
রর ফ্রাম্স, জার্মানগর বিরুদ্ধে প্রাতহিংসামৃূলক আক্রমণ কারতে সাহস 

পাইবে না বলিয়া বিসমার্ক মনে করেন। বিসমাক' রাশিয়া, 
আম্টয়া প্রভাত রক্ষণশীল শান্তগঃলিকে লইয়া জার্মানীর সাহত এই জেট গঠনের 
পারকল্পনা কয়েন। কান্দের প্রজাতল্রের প্রতি আন্ট্রর়ার হ্যাপসবাগ এবং রাশিয়ায় 



৮ 
ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

[ংশের ঘ:ণাকে তিনি জাগাইয়া তুলেন । রেনে কোরি (2২5০৩ 081116)৯ 
শংশক «*০৭..সকের মতে, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ার সাম্যবাদকে যেরূপ 
সন্দেহের চোখে দেখা হইত, উন্াবংশ শতকে প্রজা তন্নী ফ্রান্সের বিপ্লব ভাবধারাকে 
সেরূপ সন্দেহের চোখে দেখা হইত । ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, ইওরোপের রাজাদের এই সন্দেহকে 
1বসমাক জার্সানপর স্বাথে ব্যবহার করেন। তান জার দ্বিতীয় আলেকজ।ণ্ডার এবং 
হ্যাপসবাগ্ সম্াট ফ্লাম্সস যোসেফের সাহত সাক্ষাৎ কগেন। ফুান্সের প্রজাতন্মবাদ 
এবং প্াযারস কামউনের সাম্যবাদ, রাশিয়ার 1না।হালগ্টবাদ ও জার্মান সমাজতন্ত্বাদ 
গ্রভীতি বৈপ্লাবক ভাবধারা ইওরোপের র।জতন্ত্রগুলির পক্ষে কিরূপ 1বপঙ্জনক তাহা 
[তান সাবস্তারে বর্ণনা করেন। 

বিসমাকের প্রভাবে জার্মান সম্রাট কাইজার প্রথম উইলিয়াম, আম্ট্রয়ার কাইজার 
ফ্রান্সিস যোসেফ এবং রুশ জার 1ছিতীয় আলেকজান্ডার এক মৈত্রী জোট গঠন করেন। 

্্ ইহার নাম দ্রে-কাইজার বণ্ড (10161-8150 00100) অর্থাৎ তিন 

ন সম্রাটের জোট কাইজার়ের চুন্ত, ১৮৭৩ প্রঃ । তিন কাইজারের চুন্ত গঠিত হইলে 

ফ্রান্স মন্রহখন হইয়া পড়ে । ১৮১৫ শ্রীঃ-এর পাব চুন্ত (7015 &11190০6 )-এর ন্যায় 

[তন কাইজারের চুন্ত ১৮৭১ শ্রীঃ এর শ্থিতাবন্থাকে রক্ষা করে ॥ ইংলগ্ড যাহাতে হ্বান্সের 
পক্ষ না নেয় এজন্য [বসমার্ক সাবধানতা নেন। তান জার্মানীর নৌবাহনী গঠন 

এবং উপ্পানবেশ বিস্তারের নীতি গ্রহণ না করায় ইংলণ্ড সন্তুষ্ট থাকে । 'বসমাক' বলেন 
যে, ইংলণ্ড হইল “সমুদ্রের ইদুর এবং জার্মানী হইল চ্ছলের ই'দ্র । উভয়ের মধ্যে কোন 
ঠবযোধ নাই ।৮ মোট কথা [তন কাইজারের চান্তর ফলে ফ্রান্স 'মন্রহীন থাকে । জার্মানীর 

সহিত অশ্টিয়া ও প্রাশয়ার মিতা হ্থাীপত হয় । জার্মানীর শান্ত অব্যাহত থাকে। 

[বসমাক: কর্তৃক গঠিত তিন কাইজারের চুন্তর মধ্যে শীঘ্রই ফাটল দেখা দেয়॥। রুশ 

মন্ধপ গোরচাকফ (001011910[ ) তিন কাইজারের চীন্তর বিরোধী ছিলেন। তিন 

কাইজারের চুন্তর ফলে ইওরোপে জামণনীর একা ধিপত্যের পথ 
ছ1৯০০০০৪ বা প্রস্তুত হইবে বলিয়া গোরচাকফ. আশঙ্কা বরেন। ফ্রান্সের 
যুদ্ধাতত্ষ ও ফলাফল 

রাষ্ট্রপাঁত ম্যাকমেহন ফ্রান্সের সামরিক শীস্ত বাড়াইবার জন্য ফরাসী 

পার্লামেণ্টে একটি বিল আনেন । 'বিসমাক সর্বদা তাঁহার একটি চক্ষ; ফ্লান্সের 'দিকে 

[নিবন্ধ রাখতেন। ফ্রান্সের সামারক ক্ষমতা বাড়িলে জার্মানীর বিরদ্ধে ফ্রান্স 
প্রাতাহংসামূলক যুদ্ধে লিপ্ত হইবে বাঁলয়া তান আশঙকা করেন। সুতরাং 'বিসমাক 

ঘোষণা করেন যে, জার্মানীকে আক্রমণের জন্য ফ্রা'স তোড়জোড় আর'ভ করিয়াছে । 

এই অজুহাতে তান ফ্রান্সের বিরদ্ধে প্রাতরোধমূলক আক্রমণ চালাইবার সঞকজ্প 
করেন। ইহাকে ৬৪: 9০81৩ বা “ধুম্ধের আতঙ্ক” বলা হর । বিসমারের আশা 

ছল যে, তিন কাইজারের চান্তর সাহায্যে 'তানি ফ্লাম্সকে কোণঠাসা কারতে পারিবেন। 

কন্তু রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ: মনে কারতেন যে, ফ্রান্সের পতন ঘটলে জার্মানীর 

একািপত্য হ্থযাপত হইবে । গোরচাকফ্ বিসমাক্কে সত করিয়া বলেন বে, যাঁদ 

১,:09906 082016-7001550008510 78388085 01 99:০0, 5, 229. 



বিসমাকের নেতৃত্বে এঁক্যবদ্ধ জামান” (১৮৭১-১৮৯০ প্রাঃ ) 

জাম'নী ফ্রাম্সকে আক্রমণ করে তবে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে না। ইংলণ্ডও 
[নিকট এহ বিষয়ে একটি প্রাতিবাদ প্র পাঠায় । বিসমাক বৃঁঝিতে পারেন ষে, ই চে 
শান্তগ্াল ফ্লান্সকে হখনবল কারয়া জামানীর আঁধপত্য হ্থাপনে রাজশ নয়। ফলে 
তাঁহাকে 'নিরস্ত হইতে হর | 

“যুদ্ধে আতঙ্ক” বা ৪: 5০816 সম্পকে রুশ প্রতিবাদ তিন কাইজারের সান্ধিতে 
প্রথম ফাটল রচনা করে। এাঁদকে পূবাগল সমস্যা লইয়া রাশিয়ার সাঁহত ইংলণ্ড ও 

আশ্টয়ার, ঘোষ 'বরোধ দেখা দেয়। এ্াঁতহাসক ল্যাঙ্গায়ের 
উস ও... (1.808০7) মতে, আই্টীয়া ও রাশিয়ার মধ যুদ্ধ বাধিলে তিন 

সম্রাটের চান্ত ধংস হইবে। ইহার ফলে ফ্রান্সের 'মঘ্ুহখনতা 
দূর হইবে ভাবিয়া বিসমার্ক আশ্থির হইয়া পড়েন। যুদ্ধ এড়াইবার জন্য 'বিসমার্ক 
বাঁলনে পৃরবাণুল সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তঙ্জাতিক কংগ্রেস বা অধিবেশন আহ্হান 
করেন। তিনি রাশিয়ার পক্ষ সমর্থন না করিয়া আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের দ্বারা পবাঞ্ল 
চি সমস্যা সমাধানের দাবী জানাইলে রুশ জার 'বিরস্ত হন। যাহা 

সআরাটের জোটের হউক ১৭৮ প্রাঃ বান চান্তর দ্বারা আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ হর়। 
বার্লিন চীন্তর দ্বারা 'বসমাক*, রাঁশয়ার স্বার্থ 1বসঙ্জন 'দয়া, 

আম্পিয়ার স্বাথথ আঁধকভাবে দেখিয়াছেন বাঁলয়া জার ও রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ মনে 
করেন! !বসমার্ক ছিলেন বালি'ন বৈঠকের সভাপাতি। তান যাঁদ রাশিয়ার পক্ষ 
সমর্থন কারতেন তবে বার্লনের সন্ধি হারা রাশিয়ার এত ক্ষাত হইত না বলিয়া জার 
আঁভযোগ করেন। রুশ সন্ত গোরঠাকফ: বলেন যে, “জার্মানী নাশিয়ার কাঁধ চাঁড়য়া 

এত বড় হইয়াছে । অথচ জার্মানী রাশিয়ার প্রাত কৃতজ্ঞ নহে ।”২ এজন্য নি 
তিন কাইজারের চুন্ত বজন করে। 

ইহার পর বিসমাক' আম্ট্রয়ার সাহত 'ছিশান্ত মৈত্রী চুন্ত (70891 দি 

১৮৭১ শ্রণঃ সম্পাদন করেন। আম্টয়ার প্রধান মন্ত্র” কাউন্ট এ্যানদ্রাসণর প্রভাবে অগ্পিয়া 
এই চুন্ততে যোগ দেয় । 'বিসমাকেরি উদ্দেশ্য ছিল এই চুন্তর দ্বারা 

দিপকতি চুজি, ১৮৭৯ হী: আঁ্টুয়াকে ফ্লান্সের নিকট হইতে দূরে রাখা ॥ এই চুন্তির দ্বারা ।চ্থর 
হয়যে, (১) জামণানী ও আষ্টীয়া এই দুই গ্বাক্ষরকারীর মধ্যে কেহ (অর্থাৎ আম্টরীয়া ) 
যাঁদ রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে অপর পক্ষ আক্রান্ত 'মন্রের সাহাধা করিবে! 

(২) বাঁদ দুই স্বাক্ষরকারপর মধ্যে কেহ (অর্থাৎ জার্মান”) রাশিয়া বাতণত অন্য তৃতীয় 
শীন্তর সাঁহত (অর্থাৎ ফ্লাম্সের সাহত ) যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে অপর পক্ষ (অর্থাৎ 
আঁশ্টীয়া) নিরপেক্ষ থাকবে । (৩) যাঁদ আক্মণকারার সহিত রাশিয়া যোগ দেয় তবে 
অপর পক্ষ ( অথাৎ অস্ট্রিরা ) নিরপেক্ষ না থাকিয়া মিত্র রাচ্টরের পক্ষ লইবে। (8) এই 
সব্ধির শর্তাবলী দুই পক্ষ অত্যন্ত গোপনে রাখিবে । প্রথম বিশ্বযৃন্ধ পধন্ত ছিশন্তি 
চুক্তি জার্মানীর বৈদেশিক নণীতর প্রধান স্তম্ভে পারণত হয়। 

ভাঙন 
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২৫৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

বিমমাক বুঝিতে পারেন যে, রাশিয়াকে স্বপক্ষে না রাখলে রাশিয়া ফ্রান্সের পক্ষে 
যোগ 'দিবে। এজন্য তানি পুনরায় জামণন"-লআম্টয়া-রাশিয়ার মধ্যে তিন সম্াটের মিপ্ততা 

গঁড়িবার চেথ্টা চালাইতে থাকেন । ইহার ফলে ১৮৮১ ধ্াঃ দিতায় 
ঘিতীয় তিন সঙ্কটের [তিন সম্রাটের চুন্ত (1.52500 ০: (1১160 75100951015 ) আঙ্খায়া লীগ 

জামান? ও গ্লাশয়ার মধ্যে বসমাক স্থাপন করেন। এই সাম্ধিতে 
বলা হয় যে, এই 'তিন শান্তর মধো যে কোন শন্তিকে কোন চতুর্থ শান্তি আক্রমণ কাঁরলে 
অপর দুই মিত্র নিরপেক্ষ থাকিবে । তুরস্ককে বসফোরাস ও দার্দানালিস প্রণালীতে 
তাহার নিজ আঁধপত্য স্থাপন করিবার জন্য চাপ দেওয়া হইবে । অর্থাং এই অঞ্চল 

হইতে ব্রিচিশ নৌবহর সরাইয়া 'দতে তুরস্ককে বাধা করা হইবে। এই শতের ফলে 
রাশিয়া িছংটা সন্তুষ্ট হয়। দাদ্ণনালিস অগ্ল হইতে ব্রিটিশ প্রভাব দূর করিবার 
ব্যবন্থা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় [তন সম্রাটের চুন্ত প্রথম চুন্তর ( ১৮৭৮ গ্রাঃ) ন্যায় মজবুত 
ছিল না। পরস্পরের স্বার্থগত বিরোধ এই চুস্তকে দুর্বল করিয়া ফেলে । বলকান 
অগ্লে আশ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরোধ থাকায় এই চুন্তর গুরুত্ব কমিয়া যায়। 

[দ্িশন্ত চুন্ত (১৮৭৯ প্রীঃ) স্বাক্ষরের পর, 'বিসমার্ক ইতালীকে ছিশান্তর অন্তভূর্ত 
কারয়া ইহাকো প্রশান্ত চান্্রতে পারণত করার সঙ্কল্প নেন। তাহার আশঙ্কা ছিল যে, 

রর ইতালী, ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন কারতে পারে। এজনা তান 
মিভিচতি ইতালীকে ফ্রান্স হইতে বাচ্ছ কমার লক্ষ্য নেন। ফান্স ও 

. ইতালীর মধ্যে আক্রিকার 'টিউনিস উপনিবেশ লইয়া বিবাদ ছিল। বসমার্ক ফ্রাম্সকে 
এই স্থান আঁধকার কারতে গোপনে উৎসাহ দেন। ফ্লাস টিউনস আঁধকার করিলে, 
ইতালী বিসমাকের প্রস্তাবে সাড়া দিয়া ন্িশান্ত চন্ততে (১৮৮২ প্রঃ) যোগ দেয় ৷ জার্মান? 
ও অশিষয়ার সাহত ইতালণ নরিশান্ত চান্ত সম্পাদন করে। ইহাতে স্থির হয় যে (১) যাঁদ 

ফ্রান্স ইতালীকে আক্রমণ করে তবে জামান ও আম্য়া একযোগে ইতালঈর গক্ষ লইবে। 
(২) যদি ফান্স, জামণানগকে আক্রমণ কয়ে তবে ইতালশ, জামণনীর পক্ষ লইবে। 
(৩) যাঁদ একাধিক শান্ত কোন মিত্কে আক্রমণ করে তবে তিন মিত্র একত্রে যুদ্ধ কাঁরতে 

অঙ্গীকার করে । ্রিশত্তি চুক্তি স্বাক্ষীরত হইলে বিসমার্ক স্বস্তির নি*বাস ফেলেন । 

ইতিমধ্যে বিসমাক' লক্ষ্য করেন ষে, বৃলগোরিয়ার ঘটনা উপলক্ষে আচ্টয়া ও রাশিয়ার 
মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে । ইহার ফলে দ্বিতীয় তিন সম্রাটের সম্ধি (১৮৮১ শ্রীঃ) ভাঙিয়া 

পাঁড়বার উপক্রম হয় ৷ এমতাবদ্ায় রাশিয়া যাহাতে ফ্রান্সের পক্ষে না 

রি-ইনদিওরেল স্ধি যায় এজন্য বিসমাক: রাশিয়ার সাহত ১৮৮৪ প্রাঃ রি-ইনাসওরেন্দ সাধ 
স্বাক্ষর করেন । এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, রাশিয়া ও জার্মানী এই দুই স্বাক্ষরকারীর 
মধো কেহ বাদ কোন তৃতীয় বৃহৎ শান্তর সাহত (অর্থাৎ ফ্রা্স) যুদ্ধে জড়াইন্না পড়ে, তবে 
অপর পক্ষ নিরপেক্ষ থাঁকবে । বিসমাক* বলেন যে, “যাদও বার্লিন ও সেন্টপিটারবাগের 
মধো সরকারী সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে, আম একাঁট গোপন তারে কথাবার্তা বাঁলতোছি।”* 

সাদ চি 
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বিসমাকের নেতৃত্বে একাবদ্ধ জার্মান ( ১৮৭১-১৮১০ প্রাঃ ) ২৫৯ 
এইভাবে বিসমাক প্রায় ৭টি চু্তির মাধ্যমে জামণনগর নিষ্নাপত্তা রক্ষা এবং ফ্লান্সকে 

মিপ্রহীন করেন। “বসমাঞ সর্বদা পাঁচটি বল লইয়া খোঁলতেন এবং তিনটি বলকে 
হাতে রাখিয়া, দুটি ঝলকে শ্নো রাখতেন ।”১ ফ্রান্সে যাহাতে 

ইংলগ্ডের সম্প্রতি ৫ বিরান প্রজাতদ্া কায়েম থাকে সেজন্য বিসমার্ক চেষ্টা চালান। কারণ 
[তিনি জানিতেন যে, ইওরোপ্র রাজারা প্রজাতম্তের সাহত 'মন্রতা 

করিবে না। ফলে ক্রান্স মিতরহীন হইবে ॥। বিসমার্ ইংলণ্ডের সাহত মিন্রতা রাখিবার 
জনা, আফ্রিকার উপনিবেশের ব্যাপারে ইংলণ্ডের সহিত আপোষে বিরোধ ১৮৮৪ ণঃ 
মিটাইয়া নেন। তাঁহার শাসনকালের শেষ দিকে জামণানগতে শিক্প উৎপাদন বাড়িলে 
বিসমার্ক উপনিবেশের প্রয়োজনশয়তা বুঝিতে পারেন। কিন্তু জার্মানী খুবই 
দেরীতে উপনিবেশ দখলের নশতি নেওয়ায় এই বিষয়ে তেমন সুবিধা কাঁরতে 
পারে নাই। 

বিসমাকেরে অনুরাগ লেখকরা, বাযর়প্জার অনুসরণ করিয়া, বিসমাক'কে 
“কুটনীতির যাদ্কর”, “রাজনগাতিয় শিল্পণ” প্রভৃতি আখ্যায় আভহিত কায়াছেন । এ. 

জে. পি টেইলার প্রভৃতি এতিহাসক বিসমাকের পররাষ্ট্র নশাতির 
বহু ন্্রাট দেখাইয়া থাকেন। প্রথমতঃ, 'বিসমাকের সম্পাদিত 

দিশান্ত চীন্ত এবং তিন সম্রাটের চুন্ত (১৮৮১ প্রঃ ) ছিল পরস্পর-বিরোধণ ॥ প্রথম 
চুক্তিতে জার্মানী, রাশয়ার বিরুদ্ধে আম্টীয়ার পক্ষ লইতে অঙ্গণকার করে। দ্বিতণয় 
সম্ধিতে এইর্প ক্ষেত্রে জামণান? নিরপেক্ষ থাকিতে প্রতিশ্রুতি দেয় । একাঁট সাঞ্ধতে অগ্ট্ো- 
রুশ য্ধের কথা ভাবা হয়, অপরাঁটিতে অল্দ্রোন্রুশ মিতার কথা ভাবা হয় । তাছাড়া 
বলকানে আধগত্য লইয়া আঁ্টয়ার সাঁহত রাশিয়ার তীব্র বিরোধ দেখা 'দয়াছিল। 
এমতাবন্থায় দ্বিতীয় ন্ি-সম্রাট চুন্তি দ্বারা আঁ্টীয়ার ও রাশিয়ার মিঘরতা, জার্মানণ রক্ষা 
করতে পারে নাই। আঁধকন্তু দিশান্ত চন্ত অন:যায়ী আশ্টরয়ার পক্ষ জামণানী লইতে 
বাধ্য হয়। ছ্িতীয়তঃ, 'ছিশান্ত চুক্তির দ্বারা বিসমার্ক জার্মানগর গ্বার্থ বসর্জন দয়া 
আশ্টীয়ার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব বহন করেন। এই সশ্ধির শত অনংসারে আঁ্ীয়াকে 
রাঁশয়া আক্রমণ কাঁরলে, জার্মানী আল্টয়ার পক্ষ লইয়া যুদ্ধ কাঁরতে বাধ্য থাকে। 
অপরাঁদকে জার্মানণকে ফ্রান্স আক্রমণ কাঁরলে, আশ্ীয়া নিরপেক্ষ থাঁকতে রাজী হয় মান্ত। 
এই চুক্তির মধ্যে 0910 7:০9 05০ অথণাং পারস্পারক সমদারিত্ব ও সম-স্বার্থ রক্ষা 
নগাত ছিল না। 'ঘিশান্ত চান্তর ছারা ত্রীষ্টুয়ার দিকেই পাল্লা ভারী হয়। আঁঞ্টীয়ার 
মন্ত্রী কাউন্ট এ্যাশ্ডাসণ এই দিক হইতে বিসমাকে'র উপর টেক্কা দেন। তাছাড়া 'ছিশান্ত 
চান্ত ছারা আল্টীয়ার পক্ষ লইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব লইয়া জার্মান 
মারাত্মক ভুল করে। এ. জে পি. টেইলায়ের মতে, “শাস্তি চুক্তির দ্বারা বিসমাক 
প্রাশিয়ার দ্রহতগামশ ফ্রিগেটকে পোকা খাওয়া আশ্টীয়ার পুরাতন জাহাজের সাঁহত জাড়য়া 
দেন।”২ আম্টীয়া একটি সমস্যা-সঞ্কুল ক্ষয়িকু দেশ। ইহার সাঁহত জার্মানধর 

১, 7:511১05--7319602 01 00009270, 0112088, 79, 96, 

২ 18150050% 816৫ 008 08059150 £18516 60 88০ দা ০0:00-85558 &088৫50 85119070”, 

সমালোচনা 
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ভাগ্য জযড়ক্লা বিসমাক ভুল করেন । আঁ্টয়া বলকানে আগ্রাসী নতি লইয়া রাশিয়ার 
সাহত যুদ্ধ বাধায় । পাঁরণামে জার্মানীকেও এই যুদ্ধে টানিয়া নামায় ।১ তৃতীয়তঃ, 
[বিসমাকের সাম্ধগীল ছিল অত্যন্ত জাঁটলতা-পুণ। 'িবসমারের ন্যায় মাস্তজ্কবান 
লোকই ইহার পারচালনায় সক্ষম 'ছিলেন। তাঁহার পতনের পর ফ্রেডারিক, হল্টিন 
প্রভৃতি মোটামাথ। মন্মীরা ইহা ঠিকমত পরিচালিত কারতে বফল হয়। চতুর্থতঃ, 
ন্রশান্ত চুক্তিতে ইতালীর আন্তরকতা ছিল না। প্রথম বশ্বষৃম্ধ আরম্ভ হইলে ইতাল' 
এই চুন্ত ত্যাগ করে। পণমতঃ 'বসমার্ক ক্রান্সপকে আলসাস প্রদেশ 'ফিরাইয়া না 

দেওয়ায় ফ্রান্সের প্রাতীহংসা জাগ্রত থাকে । যাঁদ 'বসমাক ক্রান্সের প্রাত নাধা ব্যবহার 
কারতেন তবে তিন ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা লাভ কারতে সমথ হইতেন । ফলে ইওরোপের 

পরাগ্ছাত এত ঘোরালো হইত না। যজ্ঠতঃ, বিসমাক" যে চুন্তগুলি করেন তাহা ছিল 
সামারক ধরণের চুান্ত , ইহা দ্বারা ইওরোপে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল না। 

যাঁদ 'িসমাক্ ইওরোপে্র সকল শস্তি লইয়া .একাট কংগ্রেল চ্ছাপন করিতেন তবে ষে 
কোন বিরোধ এই কংগ্রেস দ্বারা শান্তিপ্ণ'ভাবে 'মটান বাইত ॥। তাহার পারবতে 'তাঁন 
জামণানীকে কেছ্দ্র করিয়া একাট শান্ত জোট গড়েন। কিছুদিন বাদে ইহার বিক্প 
শান্ত জোট গ্রিশান্ত আতাঁত নাম লইয়া স্বাভাবিকভাবেই গাঁড়য়া উঠে। কারণ জোটের 
রাজনশীতর বিরুদ্ধে প্র।তদ্বন্ছী জোট গাঁড়না উঠিতে বাধ্য হয় । সবশেষে, বিসমাক' 
ইওরোপ মহাদেশের ভিতরেই তাঁহার দ্াম্টকে আবদ্ধ রাখেন । ইওরোপের বাহরে 

ষে প্রাতযোগিতা চাঁলতোছল তাহাতে তানি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেন নাই । ফলে 
তাঁহার পতনের পর কাইজার 'ছ্িতীয় উীলয়ামকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় । 
কাইজারের চ্ছুল হস্তক্ষেপে জার্মীনীর আন্তজাতিক সম্পক' অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে। 
ইংলণ্ডের সাহত জামণনপর ওপানবেশিক বিরোধ দেখা দেয় । বিসমাক" এই সমস্যাকে 

ইচ্ছাপূর্বক অমীমাধাসত রাখেন। বিসমাকে্ বৈদেশিক নীতির উপরোন্ত পুটিগুলি 
স্বশকার কাঁরয়াও, ইহা বলা যায় যে, তিনি তাঁহার শাসনকালে ক্রান্সকে মিত্রহণীন 
রাঁথয়া ইওরোপে শান্তি রক্ষা করিতে ও জামানশর নিরাপত্তা রক্ষা রাখতে 

সমর্থ হন ।২. 
বিসহ্মার্কেন্ল জনল্লিত ও ক্ুৃতিত্্র (070875667 200 20085৬- 

॥1)87768 01 73187181700) £ উনাঁবংশ শতকের ইওরোপার রাজনীতির প্রবাদ-প:রুষ 

অটো ফন বিসমাক* বহু: এরীতহাসিকের নিকট তাঁহার অসাধারণ কুটনোতিক প্রাতিভার 
জন্য বান্দত হইয়াছেন। বিসমার্ক তাঁহার সমকালীন যৃগের 

বিসমার্কের বুধ র্লাজনশাতির উপয় এমনই ছাপ রাখেন যে, ১৮৭০-১৮৯০ প্রীঃ, যে 
সময়ে বিসমাক' এঁক্যবদ্ধ জামণানশর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই সময়াটকে 48০ ০1 

83151208701 বা বসমাকের ধুগ বলা হয়। 

“রন্তু ও লোহ নীতির” (31000 800 1100 ?০0110% ) মাধ্যমে ইওয়োপের 'তিন'টি 

১, আজ--00218100 ০1 ০: আঙঃ 7, 7১86. 

ই, 90926058. 0:938.--7307006 98099 1816-1878. 



[বসমাকের নেতৃত্বে একাবদ্ধ জার্মানশ ( ১৮৭১-১৮১৩ শ্রীঃ ) ২৬১ 

শান্তকে যুদ্ধে পরাস্ত কারয়া জামণানগকে এক্যবদ্ধ কল্পা ছিল, বিসমাকের় রাজনোতিক 
প্রাতিভার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল কৃতিত্ব। এজন বিসমার্ 
জাতীয়তাবাদ এাতহাসিকদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছেন । 
গবসমাকের কোন কোন জাীবনশকারের মতে, 'বিসমাক: তিনাট 

যহদ্ধের মাধ্যমে জ্জার্মানীকে এঁকাবদ্ধ কারবার জনা ১৮৬১ খ্রীঃ হইতে পৃবর্পারিকহ্পনা 

করেন। লন্ডনে এক ভোজসভায় ইংলন্ডের প্রধানমঞ্্ণ ডিসরেইলীর নিকট ১৮৬২ শ্রীঃ 
[তান নাকি তাঁহার পারকঙ্পনা বান্ত করেন। এতিহাঁসক ডেভিড টমঙ্গন এই তথ্যের 

সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ কোন মানুষের পক্ষে অন্ততঃ ৮ বংসর আগে 
ফ্লাঙ্তো-জার্মান যংদ্ধের কথা ভাবা সম্ভবপয় ছিল না। অপয়াঁদকে এরংপ প্রমাণ 
প।ওয়া যায়ে, ১৮৬৭ প্রীঃ আগে বসমাক' ফ্লাত্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের কথা আদপেই 'চন্তা 
করেন নাই ।১ 

যাহা হউক বিসমাকের কুউটনোৌতক দক্ষতা সম্পকে বীরপৃজা ও আতিশয়োন্ত বাদ 
দলেও তাঁহার সাধারণ প্রাতভা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ যাঁদও জার্মান ইতিহাসের 

গতি জ্রার্মীন এঁকোর দিকেই চাঁলতোঁছল, তবুও বিলধাকের 
জার্মানীর একা স্কাপন হস্তক্ষেপ ব্যতীত জার্মানীর একা নিঃসন্দেহে অপুণ থাঁকত। 
নবগন জার্মানীর রৃপক্ার হিসাবে বিসমার্ক নিঃসন্দেহে কৃতিত্ব দাবী কাঁরতে পারেন । 
যাঁদও তিনি তাঁহার আত্মজীবনী 1২616061015 ৪00 [২০০০116০110209- কিছু 

পাঁরমাণ আত্মপ্রচার কাঁরয়াছেন, তবও গরবেধকরা বিসমাকের অবদানকে অস্বীকার 
কাঁরতে পারেন নাই। 

বসমার্ক জার্মানীর এক্ষের যে রূপ দেন এতহাসক শীম্যান (995102 ) 

প্রভৃতি তাহার সমালোচনা! করিয়াছেন । সাম্যানের মতে, বিসমাক' জামণানার গণতান্মিক 
বিসমার্ক ছারা এক্য শ্থাপন না করিয়া, প্রাশয়ার রাজতম্মের অধীনে এক 

জার্সানীর উপর স্বরশাসন চ্ছাপন করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি জার্মানীর বিভিন্ব 
প্রাশিয়ার জাখিপতা রাজোর পমান আঁধকার স্থাপন না কারক্লা নূতন সংাবধানে প্রাশিয়ার 
হাসির আঁধপত্ রক্ষার বাবস্থা করেন। প্রাশিয়ার রাজবংশই জার্মান?র 
শাসনকর্তার পদ পায়। প্রাশিয়ার চ্যান্সেলার 'িসমাক্ণ জার্মানীর লোহ চ্যান্সেলারে 
(1100 01590961101) পারণত হন। সগম্যানের মতে, ইহাকে জার্মানীর একা না 
বাঁলয়া প্রাশিয়ার 'বজয় 1 71085181/ 0001059%) বলা উচিত। তাছাড়া জার্নান 
ভাষাভাষী আশ্ীয়াকে জাম্ণানশ হইতে বাঁহন্কার করিয়া, বিসমার্ক জামণনগর প্রকৃত 
জাতাঁর এঁকা বিনষ্ট করেন বলিয়া সশম্যান মনে করেন ।২ ্ 

এীতহাসিক সীম্যানের উপরোন্ত আঁভমত একটি নৈরাশ্যজনক দৃথ্টিভঙ্গ* হইতে 
উচ্ভূত। তথ্যগত দিক হইতে ইহা সত্য মনে হইলেও, ভাবগত দিক হইতে এই আঁভমত 
সমর্থনীয় নহে। জার্মান এীতহ।ঁসক বোহমার (901)1061 )-এর আভমত এ প্রসঙ্গে 

১,00৮ 03182080010, 

২, 9880090---5161008 60 ভা 9:851)168, 12, 96, 

বিদমার্কে দূরদৃষ্টি 
সম্পর্কে বিতর্ক 
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জমত'ব্য। তাঁহার মতে, জার্মানীর আসল সমস্যা আঁ্টীয়া-প্রাশিয়ার ছন্দ ছিল না। 
জার্মানীর এক্যের আসল সমস্যা ছিল জার্মানীর 'বাভন্ন রাজ্যগালর স্বাতদ্াবাদ । 
ভিয়েনা চীন্ত জার্মানীকে ৩৯টি রাজো বিভন্ত করিয়া এই স্বাতন্মাবাদকে রক্ষা কাঁরতে- 
ছিল। িসমাকে'র কৃতিত্ব হইল এই স্বাতন্লবাদকে দমাইয়া তিনি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 
জামণানীর এঁক্য সংস্থাপন করেন ।১ সতরাং জার্মানীর এঁক্য চ্ছাপনের ক্ষেত্রে বিসমাকের 
কাতত্ব অনস্বীকার্য । তাছাড়া প্রাশয়ার নেতৃত্বে জাম্ণানধর এঁক্য হ্ছাপন জার্মান 
না ইতিহাসের গাঁতর [িরোধশ ছিল না। ফ্লাণুকফুর্ট পালামেপ্ট ১৪৮- 
বেরা ৪৯ খ্রীঃ প্রাশয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উহীলয়ামকেই জার্মানীর 
বোহমারের অভিমত সিংহাসন দান কাঁরয়াছিল। জোলভেরাইন নামক সবজার্মান 

অর্থনোতক সংগঠন প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং 
জার্মান জাতির ভাঁবষ্যং প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া গাড়ক্লা উঠিবে, হীতহাসের এই হীঙ্গত 

1বসমার্ক ভালভাবে বংবিয়াছিলেন ! 'িসমাকের একমান্র ত্রুটি হইল যে, এঁক্যব্থ 
জামণনীতে প্রকৃত গণতাম্মিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়া, 'তান গণতন্মের 
আড়ালে এক স্বৈরতন্ স্থাপন করেন । এমনাক ১৮৮৮-৯০ শ্রাঃ (তিনি আইনসভায় 
জার্মান উদারপম্থী এবং সমাজতন্ত্রদের দমন কাঁরতে না পারিয়া, সামারক শান্ত প্রয়োগে 
তাহাদের দমনের কথা ভাবেন।২ তাছাড়া তিনি জামশনার উপর প্রাশিয়ার প্রাধানাও 

সাপন করেন ' 

জামণনণকে এঁক্যবদ্ধ করলেও তিনি দমন নশতির দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ও গণ্ত।ন্প্িক 
দলগযাঁলকে পদানত রাখেন । তান 'ছিলেন প্রচণ্ড রক্ষণশীল গ স্বৈরতান্মিক লোক। 

জার্মানণর প্রগাতশীল বকাশ তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। তান 
নবীন জামানার _ 1 ক্ততানি এ ধ | ই 
পুনার্ঠন; নিযমধ্যবিত ছিলেন সামন্ততাশ্মিক জাওকার শ্রেণীর লোক। ইহার বাহিরে 
শ্রেণীর হতাশ জার্মান বাষ্ধিজীব, নি্মব,জ1র1, শ্রামক ও কৃষকের মোপিক 

আঁধকারের কথা 'তাঁন ভাবিতেন না। সংখ্যালঘ; অ-জার্মীনদেরও 
[তান জামণন করণেক্স চেষ্টা করেন । তাঁহার আমলে জার্মানীর সামারক ও জসামারক 
[বিভাগের চাকুরণীতে রক্ষণশল উচ্চ-মধ্যাবত্ত শ্রেণীকে নিয়োগ কল্পা হয়। তিনি স্বাধীন 
চিন্তার অধিকার", প্রতিভাবান কমণচারীদের বাঁহ্কার কারয়া, নিজ স্বৈরশাসন বঙ্গায় 
রাখেন । উচ্চশ্রেণণর দ্বারা সরকারণ পদগনীলি একচোটয়াভাবে আঁধকৃত হইবার ফলে 
এই শ্রেণীর রক্ষণশীল চিন্তাধারা সরকারী নীতিকে প্রভাবত করে। অপরদিকে নিম্ন 
মধ্যবিত্ত শ্রেণশ যোগ্যতা থাকিলেও উচ্চ চাকুরী লাভে বাত হয়। একদিকে সঙ্ঘবধ্ধ 
শ্রামকশ্রেণী ও অপরাদিকে সুবিধাভোগী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণপর মাঝে পাড়া, নিম মধ্য বিপ্ত 

১,409 299] ৪6058819 19 2005 70969820, 12208318 8126 8086:18) ১৪৮ 9৩৮৪৪ 51018 

800. 05:00 01501800056 318208198 86$ 006 60 058190100৩ 50 608 দাড৪ ০ 2866 0৫ 

8670 ৫৪ 609 09010018218) 81081711090 |) 1816৮, 3০0১০০০০৪৪৫ ৮ 38:1850803)8৮--- 
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শ্রেণী বণ্িত ও হতাশ হইয়া পড়ে ।৯ ইহার ফলে নিম মধ্যাবত্তরা হয় কমিউানম্ট নতুবা 
সোস্যাল ডেমোক্ল্যাট দলে যোগ দিয়া তাহাদের ন্যাষ্য আধকার লাভের চেস্টা করে। 
1বসমার্ বলপ্রয়োগে তাহাদের দমাইয়া ফেলেন। শ্রামকদের মঙ্গলের জনা বসমাক' 

যে সকল সংস্কার চালু করেন তাহা তেমন মৌলিক ছিল না। যাহাতে শ্রামকরা 
সমাজতান্নিকদের সহিত যোগ ন। দেয় এজন্য তিন এই সকল সংস্কার চালু করেন। 

নতুবা আদর্শের দিক হইতে তান সমাজের মেহুনতা শ্রেণীর কথা মোটেই ভাবতেন না। 
এজন্য বসমাকের শাসন শেষের দকে জনাপ্রয়তা হারায় । 

[বিসমাক" সামারক শান্তকেই রাস্ট্রের শান্তর উৎস মনে করিতেন । জনসাধারণের 
সমথন সরকারকে ষে প্রকৃত শান্তশালী করে এ তন্ত্র তিনি গ্রাহ্য কারতেন না । তংকালশন 
ইওরোপে প্রজাতন্বাদ, গণভোট ও সমাজতন্মবাদ প্রভাতি ভাবধারা নূতন যৃগের বাণণ 
বহন করে। বসমাক তাহার মর্ম অনুধাবন করিতে অক্ষম ছিলেন। এজন্য 
এীতহাসিক ফয়েটার (04509: ) বিসমাকের মধ্যে সজনশখল প্রাতিভার অভাব ছিল 
বাঁলয়া মন্তব্য করিয়াছেন । 

1বসমাকে'র বৈদেশিক নণাতি ( ১৮৭০--৯০ শ্রথঃ ) ইওরোপে মোটামটি শান্তি রক্ষা 
বিরান রে সমর্থ হয় এবং ফ্রান্সকে মি্হখীন করে । তবে তাঁহার মৈত্র 
পাতি জালের চুন্তিগুল ছিল জাটল ও পরস্পর-ীবরোধশ । বসমার্ক ছাড়া আর 
মিব্হীনতা কাহারও পক্ষে তাহা সফলভাবে চালান সম্ভব ছিল মা। তাঁহার 

পরবতপ মন্লী ফ্রেডারিক হোলান্টন, এরীতহাসিক গু্চ (0০০০) ), 
যাঁহাকে “জামণানশর দ-স্টগ্রহ” (851 581) বাঁলয়াছেন। তিনি এই সম্ধির ভিত্তি 
ভাঙিয়া ফেলেন। 

[বিসমার্কের বহু ব্যান্তগত গুণ ছিল। যাঁদও 'তাঁন ছিলেন ক্ষমতাপ্রিয় ও কুট- 
কৌশল এবং রাজনীতির প্বার্থে নিথ্যাচাক্স করিতে 1ছ্ধা করতেন না, তব:ও ব্যান্তগত 

জশবনে তিনি ছিলেন পাঁরবারের সদসাদের প্রাতি স্নেহপরায়ণ, 
সদালাপী । তাহার পাঠঠপ্পহা ছিল অসীম । তাঁহার পাঠাগার 

ছিল 'বশাল। প্রাত পুস্তক তানি যত সহকারে পাঁড়তেন ও নোট 

করিতেন । তান ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী এবং উপযুত্ত বাক্য ব্যবহারে পারদশখ। 

তাঁহাল্স আত্মজণবনী একাঁট সুখপাঠ্য গ্রত্থ। নিজ পদের দায়িত্ব সম্পকে তিনি ছিলেন 

সচেতন । তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর বাস্তববাদী । আদর্শবাদ ও ভাবালনতা 
তাঁহার চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে নাই । মেটারনিকের ন্যায় আত্মগরিমায় তান আবদ্ধ 

ছিলেন না। 

বিসমার্কের বিগত 
গুণাবলী 

পাঠ্যসূচাঁ 
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বিহস্ণ অন্যাশ্ত্ 

জারতন্ত্রের শাসনে রাশিয়। (১৮১৫--১৯১৭ হ্ীঃ) 
(২0519 10061 0102 02718) 1815-1912 ) 

উন্নলিহস্শ শপভক্ষেন্্স প্রা্জালে ল্লান্পিম্া (88818. 07) 086 

€৬৪ 01 €116 1910) 0671915 ) £ রাশিয়ার আধুনিক যুগের ইতিহাস বোমানভ বংশের 

শাসনকালে আরম্ভ হয়। জার পিটার দি গ্রেট বা মহান পটার (১৬৮২ ১৭২৫ প্রাঃ) 

জিও রাশয়ার আধহনিকীকরণ, আরম্ভ করেন। এই কারণে তাঁহাকে 

জারিন। ক্যাধারিনের আধ্মনক রাশিয়ার ?পতা বলা হয়। ইহার পর অস্টাদশ শতকে 
আমলে রাশিয়। জারনা তীর ক্যাথারন (১৭৬২--১৭১৬ প্রণঃ ) আভ্তান্তরীণ 

সংস্কার এবং বৈদেশিক ক্ষে«্নে রাজা বিস্তার নশীতি গ্রহণ করিয়া 

রাশিয়াকে একটি ইওরোশীয় শান্ত পারণত করেন । নেপো'লিয়নের আমলে রুশ জার 

প্রথম আলেকজান্ডার (১৮০১--১৮২৫ প্রীঃ ) নেপোলির়নকে মস্কোর যুদ্ধে পরাস্ত 

কারয়া ইওরোপে বিরাট খ্যাত লাভ করেন। রুশ জার গ্রথম আলেকজাণ্ডার বিরাট 

জনাপ্রয়তা এবং ক্ষমতা লইয়া ভিয়েনা সম্মেলনে যোগ দেন । রাশয়ার জনবল, বিরাট 

ভৌগোলিক সগমানা এবং স্বৈরাচারী রাজতম্ত্ ইওরোপণয় শান্তগুালর ঈর্ষার উদ্রেক 

করে। [ভিয্লেনা সম্মেলনের পর ইওয়োপের রক্ষণশীল শান্তগ্াীলর প্রধান খুটি হিসাবে, 
রাশিয়া পাত্র চান্ত (7019 1115005 ) ঘোষণা করে। এইভাবে রাশিয়া ইওরোপের 

শান্তগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেম্ঠ শান্ত হিসাবে পারগাণত হয় । 

উনাঁবংশ শতকের প্রাক্কালে রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় । রাশিয়ার 

জনসংখ্যার মধ্যে ইওরোপীয় ও এশির় জাতগোম্ঠণর লোক ছিল। তবে সংখ্যাগারষ্ঠ 

আধবাসণ ছিল স্লাভ (5918%) গোম্ঠীর লোক। তাতার বা 

রাশরার জাতিগোঠী তুকাণ, মোঙ্গোল, পোল প্রন্ীত জাতিগোষ্ঠীর লোকও রাশিয়াতে 
বসবাস করিত । রাশিয়ার জনগণেন্ন প্রধান ধম'মত ছিল অর্ধোডজ 

গ্রণক প্রান্টান ধম'। পূব ইওরোপের কয়েকটি দেশ একই ধমাঁর সম্প্রদায়ভুত্ত ছিল। 

কনস্টা্টিনোপলের প্যাট্রির়াক' ছিলেন এই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু । তুকঁ ও মোঙ্গোল 

প্রভ়ীতিরা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী । 



জারতল্ের শাসনে রাশিয়া (১৮১৫ ১৯১৭ প্রাঃ ) ২৬৫ 

উনাবংশ শতকের প্রাকালে রাশিয়ার সমাজ ছিল প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভন্ত, 
যথা আভজাত ও কৃষক সম্প্রদায়। রাঁশয়াতে ১,৪০:০০০ অভিজাত পারবার ছিল। 

আভিজাতদের অধীনে বিরাট জাঁমদারা, ম্যানর এবং বহ- পাফ" বা 
ভুমদাস ছিল। আভঙ্ঞাত শ্রেণী বংশানুক্রমকঙগাবে জামদারণর 

দ্বত্ধ ভোগ কারত। তাহারা তাহাদের বংশ মাদার জনা বিশেষ গাবত ছিল। 

আঁভঙাত বংশীয়দের আঁধকাংশ লোক সরকারের সামরিক ও অসামরিক পদে 
কাজ কারত। 

উনাবংশ শতকের প্রাজালে রাশয়া় বঞ্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভব হয় নাই । 
রাশিয়ার আধকাংশ লোক ছিল কুষিক্ীব। সেটন ওয়াটসন১ নামত পরীতহাসিকের 

মতে রাশিয়ায় ভূমিদাস ছাড়া স্বাধীন কৃষকশ্রেণ ছিল। কিন্তু 
ইহাদের জাধগুলি ছিল খুবই ছোট । এই জমির উৎপাদন এত কম 
হইত যে, ক্ষুদ্র কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রে নিজ জমি বড় মালিককে 

িঙ্জ দিয়া নিজের খামারে দন মজ:র হসাবে জখীবকা নিবণহ করিত। 

রাশিয়ার বেশীর ভাগ কৃষক ছল সাফবা ভামদাস শ্রেণীর অন্তত । ইহারা 
জমদারদের ম্যানর বা খামারের সংলগ্ন গ্রামে বসবাগ কারিত। ভুমদাসদের জশবনযাননা 

ছিল অতান্ত দুদরশাগ্রস্ত। ম্যানের প্রথা অনুসারে ইহারা 
জমিদারদের জামর একথণ্ড চাষ কারিত। ইহার 'বানময়ে সপ্তাহে 

তন্ততঃ তিন দিন ইহাদে্ জমিদারের জামতে 'বনা পারশ্রীমকে চাষ-আবাদের কাজ 
কারতে হইত । এছাড়া ইহারা কাঁভ বা বেগারের কাঙ্জ কাঁরতে বাধা ছিল । বাঁধ নিমণণ, 

খাল খনন বা পুল নির্মাণের জনা ইহাদের বিনা পারশ্রীমকে বাধ্যাতামলক হসাবে 
শ্রমদান কাত হইত । ইহাঞা জামদারকে নানাপ্রকা কর ও শ্রম দও। ইহারা 

ধম" কর বা টাহদ (.710)০) আদায় দিত। রাশিয়ার আইনে সাফ বা তৃঁমিদাসরা 

ছিল জামদারদের ব্যান্তগত সম্পান্ত । ইহাদের পারবার হইতে বাচ্ছন্ন কারয়া (ক্রয় করা 
যাইত । ইহাদের দৈহিক নিধাতন কারলেও রাণ্দ্র তাহাদের রক্ষান্ন আগাইয়া আসত 

না।২ তাহাদের বান্ত স্বাধীনতা বালতে কিছুই 'ছল না। এমন ক ম্যানর কর্তৃপক্ষের 
[বনা অনমতিতে তাহারা মানর তাগ করিয্লা অনাত যাইতে পাঁরত না। রুশ সার 
বা ভামদাসদের জীবন ছিল মাক'ন দেশের তুলা খামারের ক্লাীতদাসদের ন্যায় । এই 
অগহনীয়, অবগ্থা হইতে ম্যাস্ত লাভের জন্য তাহারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিত। 
১৮২৬--১৮৫৪ শ্রৰঃ মধ্যে ৭১২াট ভুমিদাস ও কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। ভূমদাসদের 
ম-ত্তির জনা ১৮৬১ খ্রীঃ আগে জার সরকার কোন কার্ষকর। ব্যবন্থা 
নের নাই। 

রাশিয়ার অর্থনীতি ছিল কৃঁষাঁভাত্তক । ডোভিড ল্যাপ্ডস ও গারশেনকন৩ নামক 
০৮৬ সপ ৫ আন ০১৯ 

১, 98600 ত86৪০০---1)901106 0৫ 110909215) 808518, 

২, 111507--1001009 10. 19512 8100. 208 090602188, 

১ [08519 1980063 & 381890910, 010 

অভিজাত শ্রেনী 

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
অনুপস্থিতি 

দার্ফ ব। ভূমিঘাস শ্রেণী 



২৬৬ ইওরোপের ইতিহাঙ্গের রপরেখা 

প্রখ্যাত রশ অর্থনৈতিক এীতহাসিকদের মতে, রাশিয়ায় সামন্ত প্রথার প্রভাবে লোকে 
কায়ক পরিশ্রমের কাজকে নীচু চোখে দেখিত। ফ্রান্সের ন্যায় 
রাশিয়ার লোকে শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজাকে হীন কাজ মনে কাঁগত। 
লে রাঁশয়া বাণিজ্য ও শিল্পে, ইংলন্ড প্রভাতি দেশ অপেক্ষা 

অনেক পিছাইয়াছল । সমাঞ্জে ধনবণ্টন না হওয়ায় সমাজে মুণ্টিমের ধনী আভঙ্গাত 
এবং বাকণ দাঁরদ্র চাষী লইয়া রাশিয়ার সমাজ গঠিত ছিল। ইংলণ্ড, কলান্স প্রভূতি 

দেশে ষের্প ধনণ বহর্জোয়া ও (নয় মধাবিত্ত বা পাতি বুজেণয়া ও বুদ্ধিজণাব শ্রেণগর 
উদ্ভব হইয়াছিল রাশিয়ায় তাহা হয় নাই। রাশিয়ায় এই শ্রেণর লোকের সংখা 
উনবিংশ শতকের গোড়ায় ছিল নগণ্য । 

অন্টাদশ শতকের শেষ দিকে রুশ জারনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন জার্মান সহযোগিতার 
রাশিয়ার কিছ কিছ? শিল্প হ্থাপনের চেষ্টা করেন । ফলে উরাল ( [018] ) ও রোণ্টোভ 

অণুলে দু একটি লৌহ শিজ্পের কেন্দ্র স্থাঁপত হয় । অন্টাদশ শতকে 
রাশিয়ায় কয়লা ও তেল উৎপাদনের চেষ্টাও আরম্ভ হয় । শিল্পকে 

কিন্তু কাষর বিকল্প 'ছিসাবে স্থাপন কারবার কোন প্রচেষ্টা এই সময় দেখা যায় নাই। 

আগেই বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ায় জারের অধশনে 'এক স্বৈরতান্পিক সরকার 
প্রাতিঙ্ঠিত ছিল । জার ও তাহার সৈন্যবাহিনগ এবং অনগামণ আভজাতরাই ছিলেন শাসন 

ব্যবচ্ার প্রধান কাঠামো | ডুমা (10808 ) বা জাতীয় পার্লামেন্ট 
জারের খৈরত্ত্ নামক একাঁট সংসদ থাকলেও তাহার আধবেশন জারের ইচ্ছামত 
আহৃত হইত। ডুমা বা জাতীয় পাঁরষদের সদস্রা ছিল আভজাত শ্রেণীর লোক। 
সর্বপাধারণের ভোটে গণতাম্মিক প্রথায় ডুমার পদসারা নির্বাচিত হইত না। শাসন 

ব্যবস্থা ছিল প্রধানতঃ আঁভজাত কমণ্চারণদের কুক্ষিগত । ব্যন্তগত যোগ্যতার কোন 
সমাদর ছিল না। বংশমধণদাই ছিল ম্মকীজির মাপকাঠি . সরকারী কমচারীরা 
ছল দুনপাতপরায়ণ । এই যুগের রুশ এীতহাসিক ওয়ালেসের মতে, “সকল ব্যবচ্ছাই 
ছিল দুনগীতপর্ণে; সকল কিছুই ছিল আবিচারম?লক এবং অসং।”* বিচারকেরা 
উৎকোচ গ্রহণ কাঁরতে 'ন্ধধা কারত না; রাজস্ব বভাগের কমচারণরা সরকার? অর্থ 
আত্মসাৎ কারত। ফলে সমাজের নীচু তলার লোকেদের ভাগ্য ছিল অন্ধকারময় । 

উনাবংশ শতকের রাশয়ায় এই হতাশাময় চিত্রের মধ্যেও পারবর্তনের স্রোত দেখা 
দয়াছল। রুশ জনগণ ছিল স্বভাবতই স্বদেশপ্রেমী। অভিজাত, কৃষক সকলেই 

গ্বদেশকে ভালবাসিত।২ রুশ আভজাতদের মধ্যে একাংশ যাহারা 
উবারততবাধের প্রগার স্ামারিক [দ্বভাগে যোগ দিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ 

দেয় তাহারা পাশ্চম ইওরোপে আঁসয়া উদারনোতিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। পশ্চি্ন 
ইওরোপের শাসন ব্যবচ্থার সাহত জারের স্বৈরতন্মের তুলনা কারয়া তাহারা সাধাবধানিক 

অর্থনৈতিক 
অনগ্রসরত। 

শিল্প ব্যবস্থা 

সপ আন ৭ সপ 

১, ১০ শ6385158 চা৪৪ 00710] ৪562589108 0001596 800 655: 681708 01915070998”.- 

ভা ৪118০, 

২, 1বখ্যাত রুশ সাহিত্যিক সোলবিনিৎসিনের বিখ্যাত রচনা! ১৯১৪ ভীঃ ভষ্টব্য। 



জারতল্মের শাসনে রাশিয়া (১৮১৫--১৯১৭ শ্রাঃ ) ৬ 

পরিবর্তনের জন্য কামনা করে। টলপ্টয়ের ভুবন বিখ্যাত রচনা ওরার এাণ্ড পিস 
( ড/৪1 ৪20 158০6) নামক উপন্যাসে দেখা যায় যে, রুশ আঁডজাতদের একাংশ 
ফরাসী বিপ্লব উদ্ভূত উদারতন্ত্রবাদের ছারা প্রভাবত হয়। তাহাদের এই ধারণা 'ছিল 
যে, রাশয়ায় স্বৈরশাসনের পারবর্তন না ঘাঁটলে £াশয়ার আধনিকীকরণ সম্ভব হইবে 
না। ১৯৮২৫ প্রঃ ডেকাব্রন্ট বা ডিসোন্রিঞ্ট বপ্রোহের মাধামে 'ব্প্রবধ ভাবধারার প্রথম 
গ্ফুরণ ঘটে । 

জাল প্রথন্ম আআালেক্জাও্ঞান্সেন্স আভ্ডযন্তব্ীন স্পাঙলন্ন 
ি5 ১৮০১-১৮২৮ গ্ৰী£ (8০056 ০0116501028 81658710671) 

1801--1828)$ জারিনা "দ্বিতীয় ক্যা্থারনের মততযুর পর তাঁহার পু প্রথম পল 
কিছুকাল জার হিসাবে রাজত্ব করেন । জার প্রথম পল জনৈক রুশ সেনাপাতির হস্তে 
জার প্রথম নিহত হইলে, তাঁহার পন্ত্র প্রথম আলেকজান্ডার ১৮০১ ধ্ীঃ 

আলেকজাগারের  রোমানভ বংশের উত্তরাধকারণ হিসাবে জারের সিংহাসনে বসেন । 

উদ্ধারতত্্রবাধধের.. জার প্রথম আলেককজ্জান্ডারের গৃহ শিক্ষক ছিলেন উদারতাদ্ল্িক 
ভি জরা? চিন্তাবদ লা হাপ (18 9106 )1 তাঁহার প্রভাবে 

আলেকজাণ্ডাবের মনে উদারতণ্মের প্রাতি অন:রাগ জন্মায় । তবে রুশ জারেরা ছিলেন 
স্বভাবতই স্বৈরশাসক । সতরাং গ্রথম আলেকজাশ্ডার উদারতল্্বাদে শাক্ষত হইলেও 
তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় ইহার প্রভাব গভশর ছিল না। ১৮১৮ শ্রীঃ পর্যন্ত 'তান 
শাসননীতিতে কিছ কিছ উদারনগাতর পরিচয় দেন । ৯৮৯৮ প্রঃ পর তানি উদারন তির 
পথ ত্যাগ কারয়া পূরাপার স্বৈরতন্্রকে অনসরণ করেন 

জার প্রথম আলেকজাণ্ডায্নের চারে ছিল একাঁট স্বাঁবরোধীতা । তিনি উদারতন্মে 

[ব*বাস কাঁরলেও সাহদ করিয়া শাসননপাতিতে ইহাকে প্রয়োগ কাঁরতে পারেন নাই । 

ৃঁ তাছাড়া লা হার্পের প্রভাবে তিনি উদারতন্তের অন:রাগী হইলেও, 
টা উঠ কিছুকাল পরে ফন ক্ুডেনার নামে এক শ্রান্টীয় স্যাঁসনশর 

প্রভাবে গীজণার আঁধকার নখীতিকে আঁকড়াইয়া ধন্েন। জারের 
চাঁরন্রে এই পরস্পর-এবরোধিতার দরণ তান কার্ধকরীভাবে কোন একাঁট বিশেষ নাতি 
জন-সরণ কাঁরতে ব্যর্থ হন। | 

১৮০১ শ্রণঃ পর জার কিছ-কাল শাসনব্যবন্থায় উদ্ারনোতিক হাওয়া বহাইয়া দেন। 

এজন্য 'তাঁন “উদারনৈতিক জার” (1:10618] 0291 ) হিসাবে প্রসাদ্ধ লাভ করেন । 

(১) তান রাশিয়াতে গৃস্ত ও নিয়াপত্তামূলক পুলিশ বাহিনীকে 
উর্ধারতান্ত্িক সক্কার লোপ করেন। (২) বৈদেশিক ভ্রমণ এবং বৈদেশিক বিষ্বাবদ্যালয়ে 
পঠন-পাঠনের জন্য তান রুশ ছাত্র ও বৃণ্ধিজীবিদের অনুমাত দেন । (৩) শিক্ষা 
1বদ্তারের জগ্য তিনি গ্রামে প্রাথামক বিদ্যালয় ও 'শিক্ষক-শক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেন । 
(8) মস্কো, ভিল্না এবং ভোরনা বিশ্বাবদ্যালয়ের উদ্বাত সাধন করা হয় । (৫) সেপ্ট 
পটার্সবা্গ” কাজান ও খাক'ভে তিনি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গ্থাপন করেন । (৬) তিনি 
দৃভর্ষ পণীড়ত রুশ কৃষকদের সাহাযোর জনা দহার্ভক্ষ ঘাণ নশীতি গ্রহণ করেন । 



২৬৮ ইগরোপের হীতিহাসের রূপরেখা 

€৭) রুশ কারাগার, হাসপাতালগহীলর উন্াতর জন্য 'তিনি বাড়াত জথ বহাল 

করেন। 

রাশ্য়ার সব" প্রধান সামাজিক সমস্যা ছিল সার্ফ বা ভুমিদাসদের সমস্যা । জার 

প্রথম আলেকজাণ্ডার ডামদাসদের স্বাথরক্ষার জন্য আইন রচনার উপযোগিতা স্বীকার 

বকরেন। £কন্তু তান ইহার জনা মৌলক আইন প্রণয়ন করিতে 

তূমিষাস প্রথা সং্কারে [বরত থাকেন। তান আশঙ্কা করিতেন যে, ভু উ 
অনাগ্রহ [রতেন যে, ভামদাস প্রথ।র ডচ্ছে? 

ঘটাইলে রাশিয়ার জারতশ্ঘ ভাওয়া পাঁড়বে। জারতন্ম ছিল 

আজাদের উপর নিভ'রশীল। ভূমিদ:স প্রথার উচ্ছেদ ঘাঁটলে অভিজাতর? ক্ষতিগ্রচ্ত 

হইবে এবং জারঙন্ম ভ।ওয়া যাইবে । তবে ভুমিদাসদের দৌহক 'নাতন এবং তাহাদের 

রুয়-বির্লয় করার প্রথা, ?ত'ন আইন কণ্ররা বন্ধ করেন। 

জার প্রথম আলেকক্লা'ডার সধাবধান সংশোধনের জন্য সুপারিশ রচনার উদ্দেশ্যে 

একটি কমাট নিয়োগ করেন: এই কাঁমাঁট সরকারের ক্ষমতার (বিভাজন, ব্যান্ত স্বাধীনতা 

স্থাপন প্রীতি ব্যয় স্র্কে সুপারিশ করিয়া একাট খসড়া রচলা 

করে। কিন্তু জার সংবিধান সংশোধনে প্রকৃত আগ্রহণ ছিলেন না । 

ফণে তান এই খসড়াকে অকাধ'করণ ওরেন। তান পোল্যান্ডে একাঁট সধাবধান 

প্রবর্তন কাঁরয়া পোলদের স্বায়ত্ব শাসন দান কয়েন। পোলদের ফ্রাতায় পরিষদ বা 

ডায়েটকে বাজেট পাশ ও আইন রচনার আঁধকার দেন ৷ পোলদের ধমীয় দবাধশীনতা 

এবং »তীয় ভাষাকে স্বীকৃতি দেন। 

জার প্রথম আলে দাশ্ডার তাঁহার শাসননগীতিতে 1কছ.কাল উদাঃতগ্ত অবলম্বন 

কারলেও, ক্রমে তান স্বৈরতন্দে: দিকে বুশীকয়া পড়েন। ভিয়েনা কংগ্রেস এবং 

ইওরোপধয় শান্ত সমবায়ে মেটারানকের সাঁহত তিনি মিলত হন। 

মেটারাঁনকের প্রভাবে তাঁহার মধ্যে রক্ষণশীল চিন্তা জাগ্রত হয়। 

পশোলরা স্বায়ত্ব শামনের আঁধক র পাইলেও তাহাতে শান্ত ন। হইয়া 

স্বাধধনতা দাবশ কারলে জার উদারনখীতর পথ পারত্যাগ করেন। তিনি পোলদের প্রদত্ত 

সধাবধানের বহ£ আঁধকার নাকচ করেন। ১৮১৮ শ্রীঃ পর জার উদ্ারতন্মের পথ ত্যাগ 

কিয়া পুরাপুরি রক্ষণশীলতা নতি গ্রহণ করেন। 

জান প্রথম আলেক্ষজাগাল্পেল ৈদেশ্পিক লীতি (ও 

চ0781£7) 2৯01165 01 02811 41658110671) 5 জার প্রথম আলেকজান্ডারের 

আভান্তরধণ নখতির ন্যায় তাঁহার বৈদোশক নীতি ছিল বিশেষ গ'রুত্বপণ। কোন 

কোন এঁতিহাসিকের মতে, জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের আমলে রাশিয়া ইওরোপার 

ূ রাজনগাততে কেন্দুস্থান আধিকানন করে। সংহাসনে বাঁসবার পর 

সেলোলিয়ন বিরোধী, জাগে সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল নেপোলিয়নের সম্পকে নত 
পরাজয় নিধারণ। [তান ১৬০১-০-৪ খ্রীঃ পর্যন্ত নেপোলিরনের সম্পকে 

নিরপেক্ষতা অবলদ্বন করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন জার্মানী 

জয় করার পর আলেকজান্ডার নিরপেক্ষতা নতি ত্যাগ করেন। তান তৃতাঁর 

সংবিধান সংশ্কার 

রক্ষণশীল নীতিতে 

প্রত্যাবর্তন 



জারতম্ঘের শাসনে রাশিয়া (১৮১৫--১৯১৭ শ্রীঃ ) ২৬৯ 

শন্তজোটে যোগ দিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ফ্রিডল্যান্ডের যৃদ্ধে পরাজন্ন বরণ 
কয়েন । 

১৮০৭ প্রাঃ জার প্রথম আলেকজাণ্ডায়, নেপোলিয়নের সাহত বিখ্যাত টিলাঁজটের 
সাম্ধি ঈ্বাক্ষর করেন। এই সাঁন্ধ দ্বারা পোল্যাণ্ডে নেপোিয়নের আশ্রুত রাজ্য, কিংডম 

অফ ওয়ারসকে, জার মালিয়া নেন । তিনি নেপোলিয়নের প্রচারিত 
টিনলজিটের সন্ধি, ৃ ৃ ১৮০৭ ই মহাদেশায় প্রথা (00017677121 9৮566) গ্রহণ করিয়া ইংলন্ডের 

বিরুদ্ধে বাণাঁজাক অবরোধে যোগ দেন । নেপো1লয়ন কর্তৃক 
জার্মানী ও ইতালীর প:নগণ্ঠন ব্যবন্থাকে জার মানয়া নেন' ইহার বিনিময়ে পর 
ইওরোপে আধিপত্য হ্থাপনের রুশ দাবীকে নেপোলিয়ন মানয়া "নন! 

ফিনল্যান্ড, বেসারাবয়া এবং ককেশাসের তৈল সমৃদ্ধ অগ্চলে রুশ আঁধকার 
স্থাপিত হয়। 

কিন্তু কছুদিনেল মঙো জারের নাহত নেপোলিয়নের সম্পকেরি অবনতি ঘটে । রুশ 
মন্ত্রীরা জারকে ইহা বুঝাইতে সক্ষম হন যে, জারেয মিন্রতার সাহাফো নেপোলিয়ন 

 ইওরোপে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন । মহাদেশখগর প্রথা 
নেপোলিবনের সহিত ৪ ৃ রিনি বিরোধ অবলম্বনের ফলে রুশ বাণিজেয় ক্ষাত হইতেছে । পোল্যাণ্ডে 

ফরাসী প্রভাব স্থাপনের ফলে রুশ নিরাপত্তা বিপ্ হইতেছে । ইহার 
ফলে জার মহাদেশীয় প্রথা অগ্রাহ্য করেন । নেপোলিয়নের সহিত রাশিয়ার যৃদ্ধাবন্থা 
দেখা দের়। 

১৮১২ শ্রীঃ নেপোলিয়ন ভাঁহার গ্র)া্ড আর্ম (01810. &1009 ) লইয়া রাশয়া 

' আক্রমণ করেন। কিন্তু নেপোলিয়নের ইওরোপ বিজয় দেনাদল মস্কো শাভযানে 
মন্ষে! অভিঘান £ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নেপোলিয়ন হতমান ও হতবল হইয়া 

জারের প্রতিরোধ স্বদেশে 'ফারয়া আসেন। তাহার পিছু লইয়া রুশ বাহিনশ 
জার্মানীতে উপন্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত লাইপাজগের যদ্ধে নেপোলিয়নের 
পতন ঘটে। 

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দ্ধ, পশ্চিম ইওরোপে বিরাট সংখ্যক বিজয়ী রুশ বাহিনীর 

অবস্থান রাশিয়াকে এক বিরল সামারক মর্ধাদাদান করে। “নেপোলিয়ন 'বজ্জেতা” 
হসাবে জার আলেকজাণ্ডার ইগয়োপের জনসাধাপ্লণের নিকট 

পান বিরুদ্ধে অসাধারণ জনাপ্রয়তা পান। এই সময় ইওরোপে রুশ প্রভাব 
উদধারতান্ত্রিক নীতি অভূতপূবভাবে বদ্ধ পায়। নেপোলিয়নের বিরদ্ধে জয়লাভ 

কারলেও জার তাহার মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। তিনি উদারতান্তিক 

আদরের প্রাতানাধ হিসাবে নিজেকে মনে করিতেন । ফলে মেটারনিক প্রভাত 

প্রতিক্রিয়াশশল রাজনখীতিজ্ঞদের বিরুদ্ধে তানি উদারতল্মের সমর্থক হিসাবে খ্যাত লাভ 
করেন। সামারক শান্ত ও আদর্শবাদ উভয়ের দ্বারা তান রাশিয়ার মর্যাদা বিশেষ বাষ্ধ 
করেন। তাঁণ পোল্যাপ্ডকে স্বায়ত্বশাসনমূলক সধাবধান "দয়া ইওরোপের 'নিপণীড়ত 
জাতিগুিলর মান্তর দ্ত 1হসাবে বান্দত হন। 



২৭০ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ভিয়েনা সম্মেলনে জার উদায়তন্দের সমর্থকের ভূমিকা লইলেও, শ্লাশিয়ার স্বার্থের 
কথা ভূলেন নাই । তাঁহার প্রভাবে সাম্ধকত'রা ফ্রান্সকে উদার শত দান কারতে বাধা 

ূ হয় এবং জামণানীর ৩৯1 রাজা লইয়া একট 88৫ বা রাষ্্রমশ্ডল 
তিয়েন। সম্মেলনে রঃ জারের নীতি গাঠত হয়। অপরদিকে জার, আশ্টিয়া ও ব্রিটেনের প্রাতবাদ অগ্রাহ্য 

কাঁরয়া পোল্যান্ডের 2 অংশ এবং 'ফিনল্যাণ্ড ও বেসারা বিয়া শধকার 
কারতে সমর্থ হন। তিন লক্ষ রুশ সৈন্য জার্মানীতে ডপচ্থিত থাকার ফলে মিগ্রশান্তর 
পক্ষে রাশিয়ার দাবী অগ্রাহা করা সম্ভব হয় নাই। 

[ন্তু মেটারনিকের কৌশলে জার আলেকজাণ্ডার ক্রমে ক্রমে তাঁহার ইওরোপায়্ 

প্রভাব, প্রাতপাত্ হারাইয়া ফেলেন । ধূর্ত মেটারানক বুঝিতে পারেন ষে, জারকে 
রক্ষণশশল মতে দীক্ষিত না কারতে পারিলে, ইওরোপে তাহার 

চিজ পারকাঞ্পত রক্ষণশনলতাকে হ্থাপণ করা যাইবে না। তি'নিজারকে 

নীতি গ্রহণ ইহা বঝাইতে সমর্থ হন যে, উদারতন্্ হইল একটি বৈপ্লাবক শান্ত । 
£হা. প্রভাবে জারের স্বর্গীয় আধকার নীত বিনষ্ট হইবে । তিনি 

ফ্লান্সে সমাজতণ্নবাদশদের প্রভাব, জামণন৭ ছান্ন সমাজের বিদ্রোহী মনোভাব, রাশিয়ায় 

বুদ্ধজশীবদের সংবিধান পারবত'নের দাবা উল্লেখ করিয়া বলেন যে--এই আন্দোলন- 

গহীলর উদ্দেশা হইল ইওরোপায় রাজশান্তগুলিকে ধংস করা । জার আালেকজা্ডার 

পাব চুন্ত ঘোষণা কারয়া ইওরোপে রক্ষণশীলতা স্থাপন করার পাঁরকল্পনা করেন। 

আল্টয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া এই তন রক্ষণশীল শান্ত ইহার ফলে জোটবদ্ধ হয়। 

ইওরোপধয় শান্ত সমবায়ের সদস্য হিসাবে জার আলেকজান্ডার, মেটারনিকের 

রক্ষণশীল নীতর ঘোর সমর্থকে পারণত হন। ফলে জারের উদারতণ্ত্রী ভাবমার্ত 
[নস্ট হয়। কিন্তু জার শীঘুই উপলাব্ধ করেন বে, শান্ত সমবায়ে 

শি মনা যোগ দিয়া স্বাধীনভাবে তান রাশিয়ার বৈদেশিক নশাত পারচালনার 
আঁধকার হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি যাহাই করুণ না কেন, তাঁহাকে শন্তি সমবায়ের 
অনুমোদন লইয়া করিতে হইবে। জার ১৯২০ প্রাঃ মেটারনিক কর্তৃক রাঁচত 
প্রীতক্রিয়াশশল দাঁলল প্রোটোকল অফ ট্রপোতে স্বাক্ষর দেন। স্পেনে উদারতান্ম্নিক 

বিদ্রোহ দেখা দিলে 'তাঁন তাহা দমনের জন্য সৈনা পাঠাইবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু 
ইংলণ্ড ও অন্ট্রিরা স্পেনে রশ সেনার অনংপ্রবেশ সমর্থন না করার তিনি হতাশ হন। 

এঁকে গ্রাসে তুরস্কের বিরঃদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। গ্রীসে রুশ প্রভাব বিস্তারের জন্য 
জার গ্রীক বিদ্রোহীদের সহায়তা কারতে জভপ্রার় জানান । কিন্তু 

সচিব আন্টুয়া বা ইংলপ্ড, কেহই রাশিয়ার এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। 
ফলে জার আলেকজান্ডারকে নিয়স্ত হইতে হয়। জারের আহত আভিমানকে শান্ত 
কারবার জন্য, মেটারানক তাঁহাকে বলেন যে, “মনে করন গ্রাস ইওরোপের 
শান্তগত নহে।” 

ডেম্চাত্রি ব্রিজোহ5 ১৮২০ ভীত (098718% 7৮০16 1825 ) £ 
জার প্রথম আলেকজাশ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া 



জারতন্মের শাসনে রাশিয়া (১৮১৫--১১১৭ প্রঃ) ২৭১ 

গোলোযোগ ঘটে। প্রথম আলেকজাণ্ডারের অপ্যত্রক অবস্থায় মৃতু ঘাঁটলে, তাহার 
চড দুই ভ্রাতা কনস্টাশ্টাইন ও নিকোলাস সংহাসনের বৈধ উত্তয়াধিকার? 
উত্তরাধিকারেয সমস্ত হন। মধ্যম কনস্টাপ্টাইন ছিলেন উদার প্রকাতির ও জনপ্রিয়। 

সুতরাং দেশপ্রেমিকরা তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে লঞ্কচ্প দেয়। 
তাহাদের দাবণ ছিল “কনস্টা"্টাইন এবং কনন্টাটিউশন” বা সধাধধান ( 0010518116106 
8710 09250000102 )। কন্তু কনস্টাশ্টাইন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাসের 
অনুকূলে পদত্যাগ করায়, নিকোলাস রুশ সিংহাসনে (১৮২৫ শ্রঃ) বসেন। 

[নকোলাসের সিংহাসনে বসার ফলে রুশ সেনাদলের একাংশ এবং বহ£ দেশপ্রোমক 
হতাশ হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । ২৬শে ডিসেম্বর, ৯৮২৫ প্রঃ এই বিদ্রোহ ঘটে। 

এজনা ইহাকে ভিসোদ্রঙ্ট বা ডেকাব্র্ট বিদ্রোহ বলা হয। 
ডেকার্রি্ট বিস্বোহের নিকোলাস কর্তৃক জারের পদ গ্রহণের বিরোধিতা, এই বিদ্রোহের কারণ 

আপাত কারণ হইলেও এই বিদ্রোহের মূল কারণ গভায়ে ছিল। 

বহ্ রুশ দেশপ্রোমক, জারের স্বৈরতল্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সাংবিধানিক শাসন প্রবর্নের 
দাবী করেন। ডেকািষ্্র |বদ্রোহের মূলে তাঁহাদের অবদান ছিল। কোন কোন রুশ 
সেনাপতি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে য্দ্ধ উপলক্ষে পাশ্চম ইগরোপে গিয়া পশ্চিমের 
সাংাবধানক প্রথা ও ডদারনৈতিক শাসনবাবশ্থা দেখিয়া প্রভাবত হন । তাহারা স্বদেশে 
অনুরুপ ব্যবস্থা প্রবতণনের দাবী জানান । বহু উদারপম্থী দেশপ্রোমক আভজাতও এই 
আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮১৬ শ্রঃ রাজধানী সেপ্টাপিটার্সবার্গে ইউনিয়ন অফ 
স্যালভেশন (1002100 ০0652120101 ) নামে একি গুষ্ত সাঁম'ত স্থাপিত হয়। ক্রমে 
উত্ত রাশিয়ার জন্য একট শাঁমাত ( ০16)610 9০০15 ) এবং দক্ষিণ রাশিয়ার একটি 
স্বতল্ম সাঁমাত হ্থাপিত হয়। কর্ণেল পেম্টেল (0০01. 295৩] ) নামে এক আভজাত 
সেনাপাত দাক্ষণের সানাত সংগঠন করেন । দাঞক্চণের সাঁমাঁত জারের স্বৈরতল্মের 
বিলোপ, প্রন্থাতল্ম চ্থাপন, ভুমিদাস প্রথাগ বলোপ, সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তন 
প্রভীত মৌলিক সংগ্কার দাবী করে।১ এই সাঁমাতি আশা করিত যে; উদারপন্থী 
কনস্টাব্টাইন সিংহাসনে বসিলে এই সকল সংস্কার প্রবর্তিত হইবে । নিকোলাস 
1সংহাসনের বসার ফলে তাহাদের আশা বার্থ হয়। 

উপরোন্ত কারণে ওেকাব্রষ্ট দ্রোহ ঘটে । জার প্রথম নিকোলাস তাঁহার অনগত 
1 গোয়েন্দা ও কসাক বাহিনীর সাহায্যে নিষ্ঠুরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন। হত্যা, 

নির্বাসন ও কারাদণ্ডের ঘারা দেশপ্রোমক বিপ্রবীদের শাস্তি দেওয়া 

হয়। ডেকা্রিষ্ট বিদ্রোহ ছিল উনাবংশ শতকের রাশিয়ার জাগরণের 
প্রভাত তারা । পরবতরকালের পপ্লিজ্ট, খ্যানাঁকন্ট এমন কি মার্সিঘ্ট বিপ্রবগৃলি 
এই বিপ্লব হইতে অন:প্রেরণা লাভ করে। জারের দ্বৈরতন্্ সদ্পরকে মোহমনন্ত হইয়া 
একশ্রেণীর দেশপ্রোমক বাাদ্ধজীবর আত্মত্যাগ একেবারে ব্য হয় ইহা বলা 

' যায় না। 

9৭ 11979] ০০১৪০---7126 2180708 ০1 00086920 208818, 

*' বিদ্রোহ দমন 



২২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

জাল প্রথম ন্িনক্ষোলালেল্প লীজত্্র্চাঁভলগ ১৮২ ০-১৮০০ 
্ীহ (0581 1010185 [, 1825-1865 ) $ রশ জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন 
লৌহ মানব। জারতন্মের গ্বৈরশাসন তাঁহার মধো প্রকৃতভাবে প্রতিকীলিত হয় । কিশোর 

বয়স হইতে সেনা বিভাগে কাজ কারবার ফলে তাঁহার মধে) সুকুমার 
মনোবৃত্তিগলি বাড়িয়া উঠ্িবার সুযোগ পায় নাই। তান ছিলেন 
ঘোর রক্ষণশীল, সংস্কার বিবোধা এবং শঙ্খলাপক্লায়ণ ব্যন্তি। 

তবে গুহার মধ্যে প্রথর বাস্তব জ্ঞান ছিল। জার তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে 
শিক্ষা লইতে সমর্থ ছিলেন । তাছাড়া তাঁহার স্বদেশগ্রীতিও কম ছিল না। তবে 

স্বদেশ বাঁলতে নিকোলাস তাঁহার সরকারকেই বূঝিতেন। 
ডেকািষ্ট্র 'বদ্রোহীদের কঠোর হাতে দমন করিয়া, নিহত ডেকাত্রিষ্টদের পায়ে 

মাড়াইয়া, জার প্রথম (নকোলাস রুশ সিংহাসনে বসেন । তান রাশিয়ার শাসন ও সমাজ 
ব্যবস্থায় 'চ্ছতাবন্থা বজায় রাখার জনা নিশ্ছিদ্র দমন নতি প্রয়োগ 
করেন। তাঁহার নীতি ছিল, “গোঁড়াম, স্বৈরতন্ত্র এবং পুশ 

সভাতার শ্রেন্ঠত্” প্রচার (0100905, 49০০:৪০% 800 2610291109 )। তান 

গ্বাধধন চিন্তা ও সমালোচনাকে বন্প কারবার জন্য বোড অফ স্ন্সেরাসপ (89810 ০0? 

05090191710 ) বা িয়ন্্ণ পরিষদ চ্ছাপন করেন । শিক্ষামন্্ণ কাউন্ট উভারভ 
(0০801 [7৪:0৬ ) 'ছলেন এই পারষদের সবেপির্বা। বিশ্বাবদযালয়, কলেজ ও 

[বদ]ালয়গৃিকে দৃঢ় হাতে এই পাঁরষদের নিয়ম্পণে আনা হয়। ছান্রদের [বদেশে 
পঠন-পাঠন 'নাষদ্ধ করা হয়। বিদেশী অধাপকদের রুশী বিশ্বাবদ্যালয়ে পাঠ দান 
নাষদ্ধ করা হয় । উদারনৈতিক পাঠ/বস্তুগ)ালর চচা বনবাবদ্যালয়ে নাষদ্ধ বরা হয়। 

মোট কথা মেটারনিক যেরুপ আশ্ট্য়া ও জামণীনীতে নিয়ন্মণ ব্যবস্থা দ্বারা স্বাধীন 
মতামত গঠন ও প্রকাশের পথ বন্ধ করেন, জার নিকোলাসও রাশিক়্াতে তাহা করেন। 

জার নিকোলাস থাড সেকসন (1010 92০6107% ) নামে এক গু্তে পাশ ও 

গোয়েন্দা বাহিনশ গঠন করেন; জেনারেল বেঙ্কেনডফের অধাঁনে এই গুস্ত বাহন 
সমগ্র দেশে সন্পাসের রাজত্ব সুষ্টি করে। বিনা 'বিচারে কারাদণ্ড, 

মন নীতি হত্যা, নিবণসন চালাইয়া এই বাহিন৭ বিপ্লবী গৃস্ত সামতিগালর 
মেরুদণ্ড ভাঙয়া দেয় । 

প্রথম লিকোলাসের দমন নশীতির ফলে রশ ব2াদ্ধজশীবরা রাজনীতির সম্পক' ত্যাগ 
কারয়া সাহত্য প্রভাতি ক্ষেত্রে সজনশীল কাজে আতানয়োগ করেন। ইহার ফলে 

নিকোলাসের রাজত্বকালে রুশী সাহিত্যের বিরাট অগ্রগাত ঘটে। 
5 এই কারণে 'নকোলাসের শাসনকালকে রূশণ সাহিত্যের “অগাঞ্চিয়ান 

যুগ” (48805080 486 ০ 7২059£8 ) বলা হয়। রুশ 

সাছত্যের একটি গোম্ট ফরাসী পাহত্যের অনুকরণে সাহিত্য রচনার চেম্টা করে। 
টুগোনভ, বাকুনিন, হার্জেন প্রভাত ছিলেন এই গোম্ঠীর লেখক । অপর গোষ্ঠী ছিল 
গ্লাভবাদশ। রাশিয়ার জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কাতিকে আশ্রয় করিয়া এই গ্োম্ঠী সাহিত্য 

জার নিকোলাসেন 
রক্ষণণীলতা 

ন্বৈরতঙ্তু 



জারতন্মের শাসনে রাশিয়া (১৮১৫--১৯১৭ শ্রাঃ ) ২৭৩ 

রচনা করেন। বিথাত ও্পন্যাসিক ডন্টয়েভাস্ক, পুশকিন, গোগোল প্রভৃতি ছিলেন 
এই গোম্ঠীর লোক । রোমান দেবতা জানুসের (08185 ) যেমন দুইটি মস্তক ছল, 
[নকোলাসের যুগের রুশশ সাহত্য তেমনই পাশ্চাত্যবাদ ও জাতায়তাবাদণ এই দুই 
শাখায় পল্লাবত হয়। 

জার নিকোলাস স্বৈরাচারী হইলেও ঘোর জাতীয়তাবাদশ ছিলেন। তিনি 
জাতাঁয়তাবাদী সাহিত) রচনার দৃঢ় সমর্থন করেন । এমনাক রাশিয়ায় বদবাসকারণ অন্য 
নিনযার জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের তিনি রশণীকরণের জন্য 1বশেষ চেস্টা 
জাতীর করেন। তান ঘোর রক্ষণশীল হইলেও রাঁশয়ায় শিপ বিস্তারের 

কাজে মনোযোগ দেন । ক্ষহদ্র শিজ্পের উৎপাদন তাঁহার রাজত্বকালে 
৭ গণ বৃদ্ধ পায় । লতা বস্ত এবং বানি শিল্পের উৎপাদন 1বশেষ বাড়ে । 

যাহা হউক, জার প্রথম নিকোলাসের স্বৈর শাসনে রুশ জনগণ বিশেষভাবে দামিত 
হয়। ১৮৫০ প্রঃ তাঁহার মতত্যু ঘাঁটলে লোকে হাঁফ ছাড়তে পারে ॥১ 

জাল্ প্রথজ্ম নিক্ফোলাসেল নৈবছেল্পিক্ নীতি (গাও 10768 
01105 01 0581 [৭101.0185 হ)£ জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন ঘোর রক্ষণশখল ও 

সাম্রাজাবাদী। তাঁহার বৈদেশিক নশীততে উপরোন্ত ভাবধারার ছাপ 
ইগরোপে রক্ষণশীলতার 
প্রতি দেখা যায় । [তানি মেটারনিকের ন্যায় ইওরোপায় রক্ষণশখলতার 

অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন । ১৮১৫ প্রাঃ ভিয়েনা লম্খির ছায়া 
গঠিত ইওরোপের 'চ্িতাবস্থাকে রক্ষা করার জনা তান চেষ্টা করেন। ১৮৩০ প্রণঃ 
জুলাই 'বপ্লবের প্রভাবে পোল্যান্ডে জাতগয় বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তাহা কঠোর 
হাতে দমন করেন। তান পোলদের স্বায়ত্ব শাসনের আঁধকার নাকচ করিয়া দেন। 
পোল্যাণ্ডে রুশীকরণ নীতিকে বলবৎ করেন । ১৮৪৮ শ্বীঃ ফেন্রুয়ারণ বিপ্লবের তরঙ্গ 
ইওরোপের বাভল্ন দেশে ছড়াইয়া পাঁড়লে রক্ষণশীল নিকোলাস বিশেষ চিষ্তিত হন। 

আশ্ট্ীয়ার হ্যাপসবাগ সাম্রাজ্যে এই বিপ্রব দমনের জন্য জার নিকোলাস হ্যাপসবাগ 
সগ্রাটকে তাঁহার সামারক সহায়তা দেন ॥ রুশ বাহিন? হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করিয়া 
এই দেশে হ্যাপসবার্গ শাসন পুনঃ প্রাতষ্ঠিত করে । প্রাশিয়ার রাজা চতুথ" ফ্রেডারিক 
উইলিয়াম যাহাতে জামণানগর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন না করেন এজন্য 
নিকোলাস তাঁহার উপর কুটনৈতিক চাপ সৃন্টি করেন । মোট কথা, মেটারনিকের পতনের পর 
ইওরোপে রক্ষণশণল ব্যবস্থার প্রধান পুরোহিত হিসাবে জার নিকোলাস আবির্ভূত হন । 

সাম্াজাবাদশ নিকোলাস তুরস্কের রাজ্য গ্রাস করিয়া রুশ সাম্রাজ্য ও প্রাতপত্তি 
বাড়াইবার চেষ্টা করেন । তুরস্কের বিরদ্ধে গ্রীস দেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে জার প্রথম 

নিকোলাস হস্তক্ষেপের জন্য উদ্যত হন। নাভারনোর যুচ্ধে 
রর তা তুরস্ক পরাজিত হইলে, জার প্রথম নিকোলাস তুরচ্কের উপর 

গ্যাড্রয়ানোপলের সম্ধি (১৮২৩ শ্াঁঃ ) চাপাইয়া দেন। এই সম্ধ 
দ্বারা গ্রীসের গ্বাধীনতা গ্রণকৃত হয় এবং গ্রীস পরোক্ষভাবে রাশিয়ার আধ্রত রাজ্য 
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২৭৪ ইওরোপের ইতিহাসের রহপরেথা 

পারণত হয়। ইংলণ্ড এই সাম্ধর [বিরোধিতা করিয়া লণ্ডনের সন্ধি দ্বারা গ্রথসের উপর 
রুশ প্রভাব নাশ করা হয়। 

বিদ্রোহ গ্রীসকে দমন করিবার জন্য তুকণ সুলতান তাঁহার সামন্ত মিশরের শাসনকতণ 
মহম্মদ আলির সহায়তা নেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে মহদ্মদ আলি সিরিয়া অধিকার 
টায়ার করেন এবং তাহার প্রভু তুরস্কের সহলতানের রাজোর অপর অগ্চলও 
স্ধি অধিকার করিতে উদাত হন। মহম্মদ আলিকে দমন করিবার জন্য 

তুকাঁ সুলতান রাশিয়ার সাহাষা নেন । এই সাহাযোর বিনিময়ে জার 
নিকোলাস উনফিয়ার স্কেসোঁসর ([021917 910516551) সাম্ধি (১৮৩২ প্রাঃ) ছারা 
দাদ্শানালিস প্রণালতে অবাধে রুশ জাহাজ চলাচলের আধকার় লাভ করেন। এই 
প্রণালী দয়া অন্য দেশের জাহাজ চলাচল নিষদ্ধ হইলে কৃষণসমুদ্র রুশ হৃদে পাঁরণত হয় । 

তুরস্কের বিরুদ্ধে রা!শয়ার আগ্রাসন নখ:তর, ইংলণ্ড ঘোর বিরোধিতা করে। কারণ 
ইংলণ্ড মনে কাঁরত যে, বলকানে রুশ আধিপত্য স্থাঁপত হইলে ইংলণ্ডের স্বার্থ বিপন্ন 

হইবে। ফলে ইংলণ্ডের সাহত বাশিয়ার .সম্পকের দ্রুত অবনতি 
ঘটে। এমতাবস্থায় জার নিকোলাস তুরস্কের সাম্রাজ্য ইংলণ্ড ও 
রাশিয়ার মধ্যে ব্যবচ্ছেদের জন্য প্রস্তাব দিলেও, ইংলণ্ড তাহাতে 

কর্ণপাত করে নাই। এদকে বাশ:প্র'ম্টের জন্মস্থানে অবাম্থুত পাব গ্লোটোর গীঞ্জার 
চাবির আধকার লইয়া ক্যার্থালক গণজার সাহত অর্থোডক্স গ্রীক গণর্জার বিরোধ ঘটে। 
নিকোলাস শেযোল্ত গীঞ্জার পক্ষ নেন এবং ফরাসণ সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্যাথলিক 
গাঁজার পক্ষ নেন। এই উপলক্ষে তুরস্কের সাহত জার নিকোলাসেন্র যু্ধ বাধিলে 
ইংলস্ড গু ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ লইয়া 'কামিয়ার যুদ্ধে যোগ দেয় । 

ক্রিমিয়ার বৃদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় হয় । প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ প্রাঃ ) ছারা ক্রামিয়ার 
যুদ্ধের সমাপ্ত ঘটে। বিজয়? শাস্তবর্গ এই সম্ধিতে তুরস্কের বিরুদ্ধে ভাবষাতে রূশ 

আরমণ বন্ধ কারবার জন্য বিভিন্ন শত যোগ করে। (প্রবতা 
গ্যারিদের সি অধ্যায়ে প;ব্ণগ্ল সমস্যা” এই সম্ধির বিশদ বিবরণ দেখ )। 
নিকোলাসের হতাশ৷ 

রাশিয়া বেসারাবিয়া প্রদেশ তুরস্ককে 'ফিরাইয়া দেয় । দাদ্ণনালিস 
প্রণালী পথে রংশ যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নাষজ্ধ হয়। কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে রাশিয়ার 
নৌ-ঘাঁটি নিমণণ নিষিদ্ধ হয় । মোট কথা, প্যারিসের সাঁম্ধর দ্বারা তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ 
সম্পর্কে রুশ পাঁরকঙ্পলা বিনষ্ট হয়। রাশিয়ার সামরিক মরধাদা ও রাজনোতিক 
প্রাতপান্ত বিনন্ট হয়। জার 'নিকোলাসের দ্বৈরতন্মের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক রুশরা 
সোচ্চার হইয়া উঠেন। জার স্বয়ং এই পরাজরের ফলে দারুণ হতাশ হইপ্লা পড়েন । 
তান বৃঝিতে পারেন যে, রাশিয়ার মধ্যযুগীয় সমাজ এবং ভুঁমদাস সেনা লইয়া আধ্যাঁনক 
রাত্ট্রগলির বিরঃদ্ধে যুদ্ধ জয় সম্ভব হইবে না। [তিনি তাঁহার উত্তরাধিকার 'দ্িতীয় 
আলেবজাণ্ডার ভুমিদাস প্রথা সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝাইয়া বলেন।১ ইতিমধ্যে 
১৮৫ প্রাঃ জার 'নিকোলাসেয মৃত্যু হয়। 
মি [19890- 520৩ ০ 005 196 800 2080 09:0651098. 

ইংলগ্ডের বিরোধিতা 

ক্রিময়ার যুদ্ধ 



জারতন্রের শাসনে রাশিয়া ( ১৮১৫--১৯১৭ প্রণঃ ) ২৭৫ 

জ্াাক্স হ্হিতীয্স আলেকক্কাগডাল্েনব আভ্ঞন্ভলীণ স্পাস্ন 
»নীতি এব ক্কৃতিত্হ বিচ্গাল্র” ১৮০০-৮১ জী (08915660081 0011৩ 
01 058 21981016 [] 2110. 1015 80116560891165 1855-81) £ আধুনিক 

রাশিয়ার হীত্হানে জার 'হিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল নানা কারণে স্মরণীয় | 
__. এীতহাসিক সেটন ওয়াটসনের (96০0 $/805০:)৯ মতে ক্রিমিয়ার 

টানা ৩ যুদ্ধে জার সরকারের পরাজয়ের ফলে রুশ রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে 
পচনশখল অবন্থা প্রকাশিত হয়, জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার শাসন 

সংস্কারের প্রলেপ দ্বারা সেই ক্ষত নিরাময়ের জন্য আন্তারক চেষ্টা করেন। জার 
দ্বিতীয় আলেকজ্রান্ডার ছিলেন মানবতাবাদী এবং দেশপ্রে'মক শাসক । তাঁহার 'পতা 
1[নকোলাসের শাসনকালে 1কাময়ার ষুষ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের গ্নান তান ভূগিতে পারেন 

নাই। স্ধশ্লাচারী ও হৃদয়হীন শাসন ব্যবস্থা এবং ভূমিদাস প্রথা রাশরার জাতীয় 
জীবনে অবক্ষয় সৃণ্টি কিরাছিল ইহা তিনি বৃঝতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ, লমকাল'ন 
যুগে ইওরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্মের (বদ্তার ঘাটতেছিল। মর্ভূঁমতে বালুর 
ঝড়ের সময় উউপাখী ষের্প বালুর স্তুপে মুখ ল:ুকাইয়া আত্মরক্ষার বৃথা চেম্টা করে, 
সেইরপ এই পাঁরবর্তনশগল যুগে রাশয়া রক্ষণশখলতা ও দ্বৈরতদ্ধের কবচ পারয়া রক্ষা 
পাইবে না ইহা তান বাঁঝতে প।রেন। জারের দ্বৈরতগ্ঘ্কে সহনীয় কারতে হইলে 
1কাণং উদ্বারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন কাঁরতে হইবে এই বাস্তব বাঁদ্ধর তান পারচয় 
দেন ॥ তান একদা মন্তব্য করেন যে; “আমরা যে যুগে বাস কারতোছ, সেই বৃগের 
মম'কথা বাঝয়া যাদ আমঞ্। উপর হইতে সংস্কারের চেষ্টা না কার, তবে নীচ তলার 
লোকেরা সবাকছ ভাঙয়া ফৌলিবে ।”২ 

নিকোলাসের আমলের দমন নীতিকে 'দ্বতীপ্ন আলেকঞ্জান্ডার রদ করেন। তিনি 
ডেকাব্র্ট বিদ্রোহীদের ।নর্বাপন দণ্ড মকুব করেন এবং বিশবাবদ্যালয়গীলর উপর 

নিরন্ণ রাহত করেন ॥। থাড সেকসন নামক গুপ্ত অত্যাচার? 
দমন নীতি প্রত্যাহার পুলিশবাহিনাঁকে লোপ করা হয় ॥ বোর্ড অফ সেন্সর বা সেম্পর 
দপ্তরের ক্ষমতা কমাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে উদারনোতিক নীতি অনুসরণ কারয়া 
দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জনসাধারণের শ্রদ্থা পান। 

জার 'দ্বিতীয় আলেকক্জাণ্ড।রের সবশ্রে্ঠ এবং গভীর মুল সংস্কার ছিল ভূমিদান 
প্রথান বিলোপ। ভুমদাপ প্রথার ঘ্ুাট সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞান এবং অথ'নখীতাবদরা 

সরকারকে ইহার আগে সচেতন করেন । মাক্সবাদী এতহাসঝদের 
মতে, রাশিয়ায় উদীয়মান বুক্জোরাশ্রেণী ও ক্ষেত মালিকরা 

বাঁঝতে পারে ষে ভু'মদাস মঞ্জুর অপেক্ষা নগদ বেতনের দ্বাধধন 
মজুরদের দ্বারা ক্ষেতে ও কারখানার উৎপাদন অনেক বেশী বাড়ে। ঘন 
ঘন ভূমদাস ও কৃষক 'বদ্ধোহের কলে জার সরকার ব্যাতবাস্ত হইয়া পাড়গনাছল । 

৮০০৮ ৯৭সস সসপার 

১98০0, ভা৪6৭০০---7196 96011756 ০1 11070621951 09918, 2৯, 41, 

২, (290858 03 99605 86৪০, 

ভূষিধাস প্রথা বিলোপ 
১৮৬১ ত্বীঃ 



২৭৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

সুতরাং ভূমিদাস প্রথা 'বিলোপের জনা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার দ় 
[সদ্ধান্ত নেন। 

১৮৫৭ শ্রীঃ শুরা ডিসেম্বর "দ্বিতীয় আলেকজান্ডার একটি আদেণনামার দ্বারা 

লিথয়ানয়া প্রদেশের সকল সার্ক বা ভামদাসদের মুক্ত বালয়া ঘোষণা করেন । হীতমধ্যে 
[তান সেনাপতি রোগ্টোজন্টেভের নেতৃত্বে একাঁট কাঁমাট নিয়োগ করিয়া ইহাকে ভূমিঘাস্ 

প্রথা উচ্ছেদের পরিকঙ্পনা রচনার দায়িত্ব দেন।৯ এই কাঁমাটর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে 
জার ইহার সম্পকে বৃদ্ধিজপীব শ্রে্ধদের মন্তবা আহহান করেন । অবশেষে ১৮৭১ ধ+ 
১৯শে ফেব্রুয়ারী ভৃমিদাসদের মুক্তির ঘোষণাপত্র (6010 0? 87091101080 ) 

জার করেন। 
ভামদাস মহত্তির ঘোষণাপত্র তিনাঁট নীতির উপর রাঁচত হয়, থা, (১) ভুমদাসদ্ধে 

স্বাধীন ও মস্ত নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হইবে; (২) মুস্ত ভূমিদাসদের জীবকার 
জন্য জাম দিতে হইবে; (৩) সমগ্র ব্যবস্থাটি শান্তিপূণ 
উপায়ে পাঁরচাঁলত হইবে। ভুমদাস প্রথার উচ্ছেদে আইনে 

( ১৮৬১ প্রঃ) বলা হয় যে $--(১) রাজকীয় জাম ও সামন্ত জমিতে যে সকল ভূমিদাস 
আছে তাহারা সকলে স্বাধীন প্রজার মযণাদা পাইবে । (২) মুনত্ত কৃষকদের উপর 
জমদাদের আর কোন আধকার থাকিবে না। তাহারা রাশিয়ার স্বাধীন নাগারকের 
ন্যায় সকল রাজনোতিক ও অন্যান্য আঁধকার ভোগ করিতে পারিবে । (৩) জমিদারদের 
জাঁমর একাংশ ভুমিদাসদের দেওয়া হইবে । এই জাঁম আবাদ করিয়া কৃষকেরা জাবকা 
নর্ধাহ করবে । (৪) এই জাঁঘর জন্য জাঁমদারেরা ক্ষতিপূরণ পাইবে । এই ক্ষাতি- 

প্রণের জন্য প্রদেযর অথ আপাততঃ সরকার হইতে জামদারদের দেওয়া হইবে । 
(৫) কৃষকেরা ৪৯ বৎসরের 'কাঁন্ততে এই অর্থ সরকারকে পাঁরশোধ কাঁরতে বাধ্য থাঁকবে। 
(৬) এজন্য প্রদেয় অর্থের উপর কৃষকেন্তা সরকারকে ৬২৭, হারে সুদ 'দবে। 

(৭) কৃষকদের যে জাম দেওযরা হইবে তাহার পাঁরচালনা এবং মালকানা গ্রাম্য পঞ্চায়ে বা 
কামউনগ্লির উপর বর্তাইবে ॥ কুষকেরা এই জাঁম কেবলান্র চাষ-আবাদ করিবে । 
তাহারা ইহা দান বা বিকল করিতে পারিবে না। (৮) প্রাত গ্রামের গৃহস্থ্রা মিলিয়া 
গ্রাম প্রধান বা স্টারকোম্টাঞকে নিবণচন করিবে । (৯) কয়েকটি কমিউন মালয়া 
ক্যাণ্টন বা ভোলোম্ট গঠিত হইবে ॥ (১০) ক্যাণ্টন আদালতে জমি সংক্রান্ত [বিবাদের 
বচাপ্প হইবে । 

জার ছ্বিতয় আলেকঙ্জাপ্ডার ভামদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের জন্য রশ জনগণের 
নিকট “মনীন্ত দাতা জার” (068: 74967810:) হিসাবে পারাচিত হন । রাশিয়ার 

সমাজ ব্যবন্থার একটি গভীর কলঙক ও অন্যায় দর করিয়া 'তাঁন 
[নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। রাশিয়ার আধানিকণ- 
কল্পণে তাঁহার দান অস্বীকার বরা যায় না। কিন্তু ভূমিদাস প্রথা 

উচ্ছেদ আইনের কয়েকাঁট শ্র:টর জন্য তাহার প্রচেম্টা ব্যর্থ হয়। (১) জমিদার 

খু 96৮02 সু 8৪০৫৫, [১ 29, 

যুক্তির ঘোধণাপত্র 

তুমিফাস প্রথ। উচ্ছেদ 
আইনের ক্রি 



জারতন্ের শাসনে রাশিয়া (১৮১৫--১৮১৭ ধ্রীঃ) ২৭৭ 

কৃষকদের যে জাম হস্তান্তর করে তাহার জন্য যে অর্থ ক্ষাতপৃররণ হিসাবে 
বরাদ্দ করা হয়, তাহা কৃষকদের প্রদত্ত জামির নাধ্য দাম অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। 
সেটন ওয়াটসনের (১০৫০০ 21500 ) মতে রাশিয়ার কৃষ্মৃত্তিকা অণুলে যে জাম 
কৃষকদের দেওয়া হয় তাহার মোট নাযা দাম ছিল ২৮৪ ?মালয়ন রূবল। 1কম্তু কৃষকেরা 
এই জ।মর বাবদ ক্ষাতপুরণ হিসাবে দেয় ৩৪১ মিলিয়ন রুবল ॥ এজন্য কৃষকেরা খুবই 

অসন্তুষ্ট হয়। (২) অপরাঁদকে রাশিয়ার অকৃষম:ততকা জণণে ভুমিদাসরা জামদারদের 
জমিতে বেগার চাষ না কারয়া মা'লকদের শিল্প কারখানায় কাজ কাঁরিত। ভুমদাস 
মযান্ত আইন দ্বায়া ভুমরাসরা মুক্ত হইলে, এই পকল মালক দারুণ ক্ষ।তগ্রস্ত 

হয়। কারণ তাহাদের শি্পগু তে 1বনা মজুরখতে কাজ কারবার লোক ছল না। 

হপরাদকে ত।হারা জামির দরুণ যে ক্গতপরণের অর্থ পান্প তাহা ছারা তাহাদের প্রকৃত 
%1তপুরণ হয় নাই । (৩) দাক্ণ রাশিরার উবরা কষ্সত্ুক্কা অগলে জামবাররা 
ভমদাসদের জাম না ছাড়য়। বেশ? জাম খারয়া রাখিবার চেষ্টা করে। এজন্য এই কারণে 
১৮৬১ খ্রাঁঃ পর বারংতার কৃষক বিদ্রেহ ঘটে। (৪) জমির স্বত্ব কৃষকদের হাতেনা 

পিয়। গ্রামীণ কামিউন বা মীরগণীলর হাতে দেওয়ার ফলে কৃষকেরা কমিউনগযীলর দ্বারা 
নিষণাতিত হয় । জনৈক পুশ এাতহাসিকের মতে জার 1দ্বতীয় গালেকজাণ্ডারের সংস্কারের 

ফলে রাশয়।র জেন্ত্রী বা ক্জোতদার প্রথা ঝাদ্ধ পায় । সাধারণ কষকদের অবস্থার কোন 

পারধতন হর নাই । সর্বোপার ক্ষাতপুররণের বোঝা তাহাদের 1নকট ভয়ানক কম্টদায়ক 
মনে হয়। তাড়া জীম বন্দোবন্ত কঙর সময় ম্যাজন্ট্রেট ও গ্রাম সভাগযীল দুনাতির 
আশ্রয় নের। গ্রাম লাগল ক্ষ,তপূরণ আদায়ের জন্য কৃষকের উপর ভীষণ চাপ দেয়। 
ভীমদাস উচ্ছেদ আইনের প্রথম ৪ মাস্রে মধ্যে ৪৬৯াট কৃষক বিদ্রোহ ঘটে । 

জার 'দ্বতায় আলেকজান্ডার স্বাধত্ব শাসন ব্যবন্থার উন্নাত সাধন করেন । (১) স্বায়ত্ব 

শ(সন সংস্কার দ্বারা জার রুশ তনগণের গণভাীন্মক ক্ষুধাকে মিটাইবার চেষ্টা করেন। 

তান ভাত ও কৃষকদের জন্য স্বতন্ত্র সভা লোপ কাঁরয়া একই 
সভায় সকল শ্রেণীর সদসা গ্রহণের নিয়ম চালু করেন ।১ (২) সব" 
সাধারণের ভোটে জেলা পরিষদের সবসাদের ।নবণচনের |নয়ম করা 

হয়। (৩) জেলা পাঁরষদে সদসাদের ভোটে প্রাদোশক সভা বা জেমেন্টভোর 
(2:5276565০) সদপ্য 'নবচনের 'নয়ম প্রচলন করা হয়। (9) জেমেন্টভো বা প্রাদোশক 
সভার সদসাদের রাস্তা নির্মাণ, পুল [নিমণণ, প্রার্থীমক শিক্ষা ও জনস্বাঙ্ছা প্রভৃতি 
বিষয়ের দায়ত দেওয়া হয়। 

জারের প্রবাতত দ্বারত্ব শাসন আইন জনীপ্রয়তা পায় নাই । রাশিয়ায় দায়ত্বশাল 

টিচারের গণতান্রিক শাসন প্রবর্তন না কারয়া। কেবলমান্ত স্থানীয় স্বায়ত্ব শান 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় উদ্ারপম্থী ও সংস্কারবাদীরা হতাশ হয়। 

(৫) প্রাদেশিক সভাগহালর হাতে জনকল্যাণমহলক কাজের দায়িত্ব 

থাকলেও তাহাদের হাতে প্রয়োজন মাফিক অর্থ ও ক্ষমতা ছিল না। জনকল্যাণ 

আয়ত্ব শাসন বাসস 
প্রবর্তন 

৮৮ ভতরেসেত 
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২৭৮ ইওয়োপের ইতিহাসের রূপরেখা 

কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য তাহাদের সরকারের দাক্ষিণ্যের উপর নিভ'র কারতে 
হইত । প্রাদেশিক লভাগলির কাজে সরকারী কমণচারীরা হম্তক্ষেপ করায় এই 
সভাগুলির স্বাধীনতা ক্ষুগ্ন হইত। 

জার 'ছ্িতাঁয় আলেকজান্ডার রাশিয়ায় আধুনিক বিচার বাবস্থা প্রবর্তনের জনা জর 
প্রথা এবং নির্বাচনেপ্প মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেন । তিল 

বিচার বিভাগের সংস্কার ও অন্ঠান্ঠ : বিচার ব্যবস্থাকে শাসন ব্যবদ্থা হইতে পৃথক করার ব্যবস্থা করেন। 
সংস্কার তবে উপযুন্ত সংখ্যক আইনজ্ৰ গবচারকের অভাবে তাঁহার উদাম 

ব্যাহত হয়। 

জার আলেকজান্ডার রাশিয়ার 'শিক্ষা ব্যবচ্ছার সংস্কারের জন্য বিশেষ উদ্যম দেখান। 

গশক্ষা মল্লপ গোলাভানন (0০0109৬011 ) বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য একটি কোড 
বা বিধান প্রণয়ন করেন। অধ্যাপকর্দের ভোটে রেক্ুর নিবাচন 
করার ব্যবস্থা হয় ॥ জারের অনুমোদন সাপেক্ষে 'িবাচিত ব্যাস্ত 

য়েন্ুর হিসাবে নিষুত্ত হইত ॥। অধ্যাপকের পদে, অধ্যাপক সামাত প্রাথথী মনোনয়ন কারিত 
এবং শিক্ষা মন্মখ তাহাদের নিয়োগ কারতেন। অধ্যাপকদের পাঠদানের ব্যাপারে 
স্বাধীনতা দেওয়া হয় । বশ্বাবিদ্যালয়ের আংশিক স্বারত্ব শাসনের আঁধকাপ্প স্বীকৃত 
হয়। নূতন 'শিক্ষামন্ত্ণ 'দাঁমাদ্ু তলস্তন্ন, মাধামক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সংশোধন 
করেন। তান গ্রগক ভাষা ও অগুকশাস্ পাঠের উপর জোর দেন। বিজ্ঞান বিষয়ক 
শক্ষার গুরুত্ব হাস করা হয়। আধুনিক বিষয়ে ছারদের জ্ঞান লাভকে 'তাঁণ সন্দেহের 

চক্ষে দেখিতেন। প্রাথথামক শিক্ষার দায়ত্ব প্রাদেশিক পারষদ বা জেহেম্টভায় উপর 

বতশয় । শিক্ষামল্লী তলপ্তয় স্ত্রী শিক্ষার সমর্থন করেন । ছান্নীদের মগ্কো 'বিশবাবদ্যালয়ে 

উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দেন। 
জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডাপ়ে্ আমলে শিল্প বাবস্থার অগ্রগতি ঘটে। সেটন 

ওয়াটসনের মতে, ভূঁমদাসদের মনীন্তর ফলে রুশ শিপ ব্যবস্থায় বিশেষ প্রাতীক্িয়া দেখা 
যায় । যে শি্পগঁল ভুমিদাস মজুরের পাঁরবর্তে নগদ মজুরের উপর 

দিতি 1নভ'রশীল ছিল তাহাদের বিশেষ সুবিধা হয় । গ্রাম হইতে বহু কৃষক 

শিপ শ্রীমকের কাজ লইয়া শহরে চাঁলয়া আসে ।১ রাশিয়ার বস্বীশকপ, রাশিয়ার রেল 

ব্যবহ্থার বিশেষ অগ্গাঁত হয় । রেলের বিস্তারের ফলে শিল্প-ব।ণিজ্যোর উন্নতি ঘটে। 

জার ছিত'য় আলেকজাণ্ডারের শাসন নীতি উদায়পম্থা 'িয়া আরম্ভ হইলেও শেষ 

পর্যস্ত তিনি উদারপন্থা ত্যাগ করেন । ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহের ফলে তাঁহার ভূমিদাস 
ব্যবচ্থায় বিলোপ ন'ত বিফল হয়। এঁদকে পোল বিদ্রোহের 

1শক্ষা! বাবস্থার সংস্কার 

ছিতীয় ফলে আলেকজা'ভায়ের উদারনোতিক শাসলব্যবস্থার প্রাত আহ্ছা 
'আলেকজাগারের 

বিফলতা হারাইয়া ফেলে। জায়ের ধারণা জম্মায় ষে তাঁহার উদারনতকে 
দুবর্লতা মনে কারা লোকে আরও অধিকার পাইবার জন্য দাবী 

জানাইতেছে। এাঁদকে নাহালম্ট বিদ্রোহায়া তাহার প্রাণ নাশের চেওটা কারলে জার 
স্পা সপশপীত ৮ পাপ শপ শিলা 
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জারতন্রের শাসনে রাশিয়া (১৮১৫ ১৯১৭ প্রঃ) ২৭৯ 

ঘিত'য় আলেকজাণন্ড!র উদারতন্্ তাগ কাঁরয়া দমন নাতির আশ্রয় নেন। তিনি 
পোল্যান্ডের সংবধান নাকচ কারয়া দেন । এইভাবে মযত্তদাতা জারের সংস্কার নখাত 
ব্যর্থ হইয়া যায় । 

জাল্ল ল্বিশ্তান্্ আনেক জাগ্ডান্সেল হৈোদেশিক্ নীত্তি, 
১৮৮৮৮১৮৮১ ঝ্বীত (এ6 দ০76160 0906) 01 0287 8168510067 ]] )$ 
জার গিতপয় আলেকজান্ডার 'কাময়ার যদ্ধের শেষ দিকে সিংহাসনে বসেন । ক্রিমিয়ার 

যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে যে হতাশাপৃণ' পারাহ্থাতি দেখা 
দেয় তাহা সাঞলাইবার দাঁরিত্ব তাঁহার উপর বতণয়। জার 

আলেকজান্ডার প্যারসের সান্ধ স্বাক্ষর করিয়া 'ক্রি'ময়ার দ্ধের অবসান করেন। জারের 

বৈদেশিক মন্ত্রী পপ্রন্প গোরচাকফ- (00119010) ইওরোপে স্থিতাবন্থা বজায় 
রাখিয়া, এাশয়ায় রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার নাতির উপর জোর দেন। গোরচাকফ- এই 

আশা করেন ষে, রাশিয়া ইওরোপ হইতে আপাততঃ হাত উঠাইলে, ইওরোপণয় শন্তিগলির 
জন্তাবরোধ দেখা দিবে। এই সুযোগে রাশিয়া পঃনরায় ইওরোপায় রাজনগাতিতে সায় 
ভূমিকা লইবে। 

এদিকে এঁকাবদ্ধ জামণানধর চ্যান্সেলার বিসমাক" রাশিয়া এবং আম্টুযার সাহত এক 
শাশ্তজোট গঠনের সঙ্কপ করেন। 'বসগাকের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া ও আত্টরয়ার সাহত 

জোট গাঁড়য়া জামানধর শত্রু ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন রাখা ৷ এই উদ্দেশ্যে 
১৮৭১ খ্রীঃ ড্রে-কাইজার বৃণ্ড বা তিন কাইঙ্জারের চুন্ত স্বাক্ষারত 
হয়| ীকন্তু রুশমন্তী গোরচাকফ: অনহভব করেন বে বিসমার্ক 

রাঁশয়ার মিন্রতার সুযোগে ইওরোপীয় শান্তসাম্য জামণনীর অনকুলে আনিয়াছেন। 
১৮৭৫ শ্র"ঃ ড/21 9০25 বা ফান্সের জার্মান আক্রমণের সম্ভাবনার অঞ্জহাতে জার্মান? 
ফান্স আক্রমণের উদ্যোগ কালে, গোরচাক্ফ্ বিসমাক্কে সতক' করিয়া দেন। তিনি 
বলেন ষে, জার্মানী ফ্লাম্সকে আক্রমণ করিলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকবে না। 
গোয়চাকফ-এর এই সতর্কবাণীর ফলে 'বিসমাকেরি পারকচ্পনা বানচাল হয় । রুশ- 
জামণন সম্পকে ফাটল দেখা দেয়। 

ইতিমধ্যে ১৮৭৭ শ্রগঃ রাশিয়া তুরস্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তুরস্কের উপর 
স্যানা্টফেনোর সন্ধি চাশাইয়া দেয়। এই সাঁন্ধ পারবত'ন করিতে রাশিয়া রাজী না 

হওয়ায়, রাশিয়ার সাহত অস্ট্রিয়া ও ইংলশ্ডের যুদ্ধ বাধিবার উপন্লম 
বারিনের সাধ: তর, ঘটে। বিসমা্কের প্রভাবে বার্লিন কংগ্রেসে বার্লিন দ্বার 
গোট তঙ্গ স্যানাষ্টফেনোর সগ্ধির শতগৃলির পাঁরবর্তন ঘটান হয়। কিন্তু 

বাঁলন কংগ্রেসের পর রাশিয়ার সাহত জার্মানগর মিন্রতা ভাঙিয়া 
যায়। গোরচাকফ্- মনে করেন যে, বিসঘার্ক বালিন কংগ্রেসে রাশিয়া অপেক্ষা আম্্র়ার 
প্রীত পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়্াছেন। রুশ নেতারা বলেন যে, “রাশিয়ার কাঁধে চাঁড়িয়া 

জার্মানপ বড় হইয়াছে ।”১ ইহার ফলে তিন কাইজারের সাঁম্ধ ভাঙ্গিয়া যায় । 

১১:36:08) 2 ৪0 1012 9998059 519 1789 011)086 £85388878 810001061.” 

এশয়ার় বিজ্তার শীতি 

তিন সম্াটের চুক্তিতে 
যাগদান 



২৮০ ইওয়োপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ক্রিমরার ষুম্ধের পর জার দ্বিতীয় আলেকজাদ্ডার দর প্রাচ্য শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ 
(১৮৭৫ প্রঃ আধকার ) করেন । আইগনুনের সাম্ধ ( ১৮৫০ খ্রীঃ) বারা জার চীনের 
মিরা মু সম্রাটের নঝট হইতে মঙ্গোলিয়ার আমর উপত্যকায় বিশাল 
এশিয়ায় রাজা বিস্তার অংশ আধকার করেন। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকুলে রাশিয়ার 

ভনাভভোন্টক বন্দর চ্থাপিত হয়। ট্র(ন্স সাইবেরায় রেলপথের ছারা 
এই বন্দর রাজধানী সেন্ট পিটার্সবাগের সাহত সংযযস্ত হয়। (২) মধ্য এাশয়ার তুকণ 

অধ্যাষফত অগ্চলগল যথা খিভা, বোখারা, খোকন্দ রুশ সাম্রাজ্যের সাহত যুস্ত হইলে 
রূশ সীমান্ত আফগানস্থানের সঈমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার ফলে ইংরাজ 

আধকৃত ভারতে রুশ অন-প্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে ইঙ্গ-রুশ বিরোধ 
বাড়ে। 

১৮৭০ শ্রঃ হইতে জার আলেকজাণ্ডার পুনরায় পুব* ইওরোপের দকে দৃষ্টি 

ফেরান । ১৮৬৩ খ্রীঃ পোল বিদ্রোহ দমনে তিন প্রাশিয়ার সহায়তা পাইয়া প্রাশয়ার 
প্রাতি সম্তুষ্ট থাকেন। ১৮৬৬ প্রঃ অহ্ট্রো-প্রাশিয়া এবং ১৮৭০ খ্রীঃ 
ফর্ডো-্রাাশয় যুদ্ধের সময় তান প্রাশরার স্বাথে নিরপেক্ষ 
থাকেন । ১৮৭০ শ্রীঃ ফ্রাঙেকা-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় তান প্যারিসের 

সাম্ধর সামাদ্রক শতগ্দীলি ভাঙয়া ফেলেন । ফলে কৃষ্ণ সমবদ্র হইতে দাদ্শনালিস 
প্রণালীর পথে রুশ যদ্ধ জাহাজ ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় । এজন্য 
ইংলগ্ড অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেও এককভাবে রাশয়াকে ।নরপ্ত কারতে অসমর্থ হয় । 
জার তুরস্কের বিরদ্ধে আগ্রাসন নীতিকে ত্যাগ করেন নাই। তিন তুরস্কের পাম্রাজা 

হইতে স্লাভ জাতগযালর মত্ত আন্দোলনকে 1 1১0 918৬ 140550160) সমথ'ন 
কারয়া তুরস্ককে দব'ল কারবার চেণ্টা করে। হাতিমদ্যে বুলগোরয়ার শ্রীষ্জনদের 
উপর তুরস্কের অমানুষিক অত্যাচার উপলক্ষে জারের সেনাদল তুরদ্ক আক্রমণ করে। 
তুরস্ক পরাজিত হইয়া স্যানাম্টফেনোর সন্ধ (১৮৭৭ খ্রীঃ) দ্বারা রাশিয়াকে বাটুম, 
বেসারা€বয়া ও দোব্রঞা ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু জার ছ্বিতায় আলেকজাণ্ডারের এই সাফল্য 
সএপদ্থায়ণ ছিল । ইংলণ্ড, আন্টয়া প্রভীত শত্তিগুলির যহণ্ধং দেহি মনোভাবের ফলে 

জার বাধা হইয়া ১৮৭৮ খ্রীঃ বল“নের সান্ধর দ্বারা স্যানাজ্টফেনোর সান্ধিকে পরিবর্তন 
করেন। বার্সিনের সান্ধর ফলে ঝুক।ন উপদ্বীপে রশ প্রভাব ক্ষ-প্ন হয়। ক্লাশিয়ার 
প্রাতদ্বদ্দ্বী হিসাবে আণ্টরপনা আবভূঁতি হয়। 

সুতরাং দেখা যায় যে, দরর্ঘ ২৬ বৎসর ব্যাপন তাঁহার বৈদেশিক নীতির দ্বারা জার 
দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার। ইওরোপে ক্রিমিয়ার যৃন্ধের পরবত? রুশ বিরোধ? শ্থিতাবন্থা 
পারবত'নে অক্ষম হন। তবে ইওরোপের বাহিরে তাহার সাফল্য উল্লেখযোগা ছিল 
ইহাতে মন্দেহ নাই। 

ন্নিহিতিলস্ আন্োভম্ম (1005 51010186 1405601677% )£ জার প্রথম 

নিকোলাসের সিংহাসনে আরোহণের সময় ডেকান্রিষ্ট বিদ্রোহ ঘাটয়াছিল (আগে প:ঃ ২৭০ 
দেখ )। ডেকাত্রিষ্ট বিদ্রোহ দামত হইলেও রুশ ব্যাদ্ধজশবিদের মধো আাশিয়ায় জারের 

রুপ-তুকা যুদ্ধ ১. 
হানটিফেনে!র সন্ধে 



জারতন্দের শাসনে রাশিক়া (১৮১৫--১৯১৭ শ্রীঃ ) ২৮৯ 

ন্বৈরতন্মের ও আঁভজাতদের সামন্ততন্পের বিরুদ্ধে সমালোচনা চলে । জার ছিতার় 
আলেকজাণ্ডারের আমলে বিপ্লব ভাবধারা প্রকট হইয়া উঠে। 
কেনিসেভাঁস্ক 0 01/6170951655517) নামক সমাজতা!ন্নিক 
চিন্তাবদ-1বভিন্ন পন্র-পন্িকার মাধ্যমে রাশিয়ায় কবকদের কমিউন বা 

সমাজতাশ্নিক সংগঠন গ্ছাপনের কথা বলেন । প্জারেভ (1215416৬ ) নামক অপর এক 

বিপ্লবী প্রচার করেন যে, রাশিয়ায় বুৃদ্ধিজখবদের উচিত আপাততঃ গ্রণীবপ্রবের কথা না 
ভাঁবয়া নিজেদের সংগাঠত করা । ও সন্যাঁসক তুর্গোনয়েডের, ফাদারস গ্রান্ড সন্স 
(£861675 817৫ 5০915 ) ন্বাটকের বাজার়েন্রের চরিত্র ছল বপ্রবণ 1প্জারেভের 

আদশ' তুগেশনয়েভের এই নাটকের নিহি'লণ্ট নামটিও পিজারেভ তাহার ভাবধারার 
উপধ,ন্ত বালয়া মনে করেন ।১ 

নাহালন্ট হইল সেই ধাক্ি যে কতৃপক্ষের চাপের নিকট আদশ- ও ব্যস্তত্বকে বসর্জন 
দেয় না। নাহালজ্টবাদীরা মনে কার যে রাশিয়ায় ধাহা কিছু ৮লতোছিল তাহার 

ধ্বংস না হইলে নৃতন কিছ গড়া সম্ভব হইবেনা। জারতম্ 
অর্থোডক্স গাজণ, লামন্ভতন্ত সকল কিছুই ধংস করার জন্য 
'নাহালঙ্ডরা আহা ছিল । 'নাহালঘ্টদের মতে বদ্ধ এবং 

চিন্তার মান্তই ছিল স্বাধীনতার প্রথম সোপান 1 তাহারা ছিল খোর বস্ব৭711 যাহা 

দ্বারা কোন বস্তুবাদী উপধার হইব নাঃ এরকম কিছুকে |শহালস্টরা স্বাকার করিত 
না! তাহার। মনে করিত বে, জারতন্ত্রের সংম্কারের জনা অপেক্ষা করা থেলেও, আপাততঃ 
ক্ষুধিত জনসাধারণের ল্য্যে রুটির ব্যবস্থা আছে কারতে হইবে। সবাগ্রে চাই অথনোতিক 
সংদ্কার । তারপর অন্যান্য সংস্কারের কথা ভাবা যাইবে । শিক্ষা বাবন্থাকে বস্তুবাদী 
করার জন্য ।নাহলিংটরা প্রচার করে। বিজ্ঞান ও কারগবরী |বদ্যাকেই তাহারা আসল 
শি মনে কারিত। মানাবক বদাকে তাহ।র। অশ্রয়োজনায় বোঝা বাঁজয়া মনে 

কারত ১ সঙ্গীত, কলা, সাহতা, নন্দন বকে তাহারা আমল দত না। তাহাদের 
মতে এই সকল বিদযা চচ্চার “সামা:জক প্রাসাঙ্গকতা” [ছল না। তাহাদের মতে যে 
কোন পাদুকা প্রস্তুতকারী শেক্সাপয়ার অথবা রাফায়েল অপেক্ষা ধরক।»1 কাজ করিত। 

কারণ মানুষের দ্োবক প্রয়োজনের জনা শেক্সাপয়ার অপ'+হায ছিলনা । এ।তহাসক 

সেটন ওয়াটসনের মতে জামণন অধাপক কিউয়ারবাখের (1681080) )-এর প্রভাবে 
রুশখ বিপ্রবীদের মধ্যে এই ধরনের অদ্ভূত ভাবধারার প্রচার হয়। ফলে 'নাহলিষ্টদের 
মধ্যে রাশিয়ার শ্রাচীন সব কিছুতেই নস] করার প্রবণতা দেখা দেয়। 

[নাহালম্টদের মধ্যে একাটি গোগ্ঠী ছিল সমাজতন্মের সমথক। লাভরোভ ও 
কান'সেভিক প্রভৃতি ছিলেন এই মতের সমর্থক। ইহারা ।বশ্বাস 

সংঘ গঠন :দৈরাক্গাবান্দ করিতেন যে গ্রামে কৃষকেরা কমিউনের এবং শহরে শ্রামকেরা আরতেল 
(4161 )-এর মাধ্যমে সম্ঘবন্ধ না হইলে শোষণের অবসান ঘাঁটিবে না। ইহাদের 

১8869, ড৬/৪71)--562, 10 0908810 806201৯1-0 2) 09:809106 80891, 
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নিহিলিষ্ট মবাদের 
উদ্ভব 

নিষিলিষ্টঙ্গেয় মতবাধ £ 

বগ্তবাদ 



২৮২ ইগরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

মধ্যে সবণপেক্ষা উগ্মপন্থী মতের প্রবস্তা ছিলেন মাইকেল বাকুনিন। তিন ছিলেন 
নৈরাজাবাদশ বা এ্যানাকিন্ট (47781:01215 । মতের উদ্গাতা । (ই*হার মতবাদ সম্পকে" 
পরে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য )। 

যাহা হউক, জার সরকায় নাহালষ্ট বিপ্লবীদের দমনের জন্য বিশেষ চেষ্টা চালায় । 
পুলিশ বিপ্রবীদের গ্রেপ্তার কারয়া বিশেষ আদালতের সাহায্যে তাহাদের দণ্ড দেয়। 

বিশ্বাবদ্যালয়গৃলিয় উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে 
১৮১৮ শ্রণীঃ ১৩ই মার্চ সেন্টপিটারসবাগের রাস্তায় বিপ্রবাঁদের 

ভ্বারা 'নাক্ষপ্ত বোমার আঘাতে জার দ্বিতীয় আলেকজাপ্ডার নিহত হন। ইহ।র ফলে 
সরকারণ দমন নখীতির চাপে নাহলিম্ট আন্দোলন ধ্বংস হইয়া যায়। 

জাল ততীন্স ্পীজেন্কজাগ্ডাবেন্ল স্পালন্দ্াভন5গ ১৮৮৮১" 
১০৮৯৪ জী (৭159 26167 01 0287. 81551509711 1881-94 )$ তায় 

আলেকজান্ডার বিপ্লবীদের দ্বারা ।নহত হইলে, ১৮৮১ থ্রাঁঃ তাঁহার পত্র তৃতীয় আলেক- 
জাশ্ডার জার সিংহাসনে বসেন। তাঁহার রাজত্বে ?নাহলিন্ট ও অন্যান্য 'বপ্রবশদের 

নিষ্ঠুর দমন নাতির দ্বারা দমাইয়া ফেলা হয়। জার তৃতীয় আলেক- 
জার আলেকজাগারের ্ দাত ৫ প্রতিক্রিয়াশলতা  জাণ্ডার ছিলেন দারুণ প্রতিক্রিয়াশীল স্বভাবের লোক। তিনি 

“এক জার, এক গাঞজ্শা ও এক রাশিয়ার (006 0591, 0206 

01201017, 076 09518 ) আদশ* ঘোষণা করেন । সংবধানবাদ, উদারভন্ত্র ও গণতন্প্রকে 
তিনি বিজাতীয় ও রুশাঁবরোধ? ভাবধারা বলিয়া বাতিল করিয়া দেন। সংবাদপন্র, 
[বিম্বাবিদ্যালয়, রাজনৈতিক দলগুলির উপর তান কঠোর নিয়ন্বণ হ্থাপন করেন । হ্থানগয় 
পরিষদগ-লির সদসাদের নিবাচনের পারিবর্তে মনোনন্নন করার নিয়ম চালু করা হয়। 

জার তৃতীয় আলেকজাঞ্ডার মনে কাঁরতেন বে, আভজাত ও সামন্তশ্রেণগই হইল 
জারতদ্মের আসল শান্ত । এজন্য তিনি ভুমদাস প্রথার উচ্ছেদের আইনকে তান পছন্দ 

কারতে পারেন নাই। তিন “বষ্টা্ ফিউডালিজম” (9851210 
সামন্ততনর ও রুশীকরণ [৩0081197 ) বা অবৈধ সামম্ততন্্ প্রাতথ্ঠার জন্য চেষ্টা চালান। 
(7,270 ০8681 ) বা ল্যান্ড ক্যাপটেন এক শ্রেণীর কমণচারণ নিয়োগ কাঁরয়া [তানি 

পূনরায় সামন্ত প্রথা ফিরাইবার চেষ্টা করেন । রাশিয়ায় যে সকল অ-রুশ জাতগোষ্ঠী 
বাগ কারত তান তাহাদের বাধ্যতামূলকভাবে রুশ ভাষা শিখাইয়া রুশীকরণের 
চেষ্টা কযেন। 

জার তৃতশয় আলেকজান্ডার শিল্প গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলধ্ধি কারতেন। 
তাহার অর্থনন্শ কাউণ্ট উইটি ব্যাপক শিজ্প হ্থাপনের কাজে হাত দেন। ফরাসা 

ম.লধনের সহযোগিতায় বাপক রেল নির্মাণ এবং শিল্প হ্থাপনের 
পিকষ নীতি কাজ আরম্ভ হয়। সতাঁবগ্ম, লৌহ ও তৈল শিল্পের অভূতপূর্ব 

উন্বাত ঘটে । রাশিয়ায় কাপড়ের কলগুলির এত উন্নতি ঘটে, যেক্ষেত্ে ১৮৮১ শ্রীঃ 
তাহারা ৯৭ 'মালয়ন টন তুলা আমদানী কারত সে ক্ষেত্রে ১১৪ শ্রণঃ ১৫৪ মালয়ন 
টন তুলা আমদানী করা হয়। 

জারের ঘমন নীতি 



জারতঙ্দের শাসনে রাশিয়া (১৮১৬--১৯১৭ শ্রাঃ) ২৮৩ 

জার তৃতীযন আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে বৈদৌশক নতি এক নৃতন মোড় নেয় ॥ 
কান্সের সহিত রাশিয়া নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিয়া ১৮৯৪ প্রঃ ফ্রাঙ্চকো-রূশ সামারক চুন্ত 
সম্পাদন করে । ইহার ফলে শান্ত আতাতের প্রথম ধাপ রচিত হয়। 

জাল ভ্ত্রিতীম্্র ন্নিক্োলালেন্স সাসনম্কাল5 ১৮৯৪-১৯১এ 
ওলী (1176 28157 1 028৮ [1606155 11) জার দ্বিতায় নিকোলাস ছিলেন 
রোমানভ বংশের শেষ সম্রাট । তিনি সিংহাসনে বাসবার পর ্ যার্থ হন ভাষায় ঘোষণা 

করেন ষে, আমার পরলোকগত পিতার ন্যায় আম দঢ় ও 

আব্চলিতভাবে দ্বৈরত্তান্তিক নীতি অনুসরণ করিব।” জাছ 
স্বৈরতন্মী হইলেও এই শাসন ব্যবস্থা পারচালন।ত জন্য উপযযৃস্ত ব্যান্তিত্ব তাঁহার ছল না। 

১৯০৫ শ্রাঁঃ ভুমি ও স্বানতা (18700 2170. 17015) বিপ্লবের পর জার 
নিকোলাস তাঁহার সুযোগ্য ও উদারপন্থী মন্ত্র কাউন্ট উইটির পরামশে' অক্টোবর 

ঘোষণাপঘ (0০6০9৮০:1%00166500) জার? করেন । এই ঘোস্বণাপনর 
অক্টোবর ঘোষণ। প্র টি নীতি অনুসারে জার ডুমা (10819) বা জাতীয় সভার আধবেশন 

ডাকিতে রাজী হন। কিদ্তু ১৯০$ প্রণঃ বিপ্রবাদের প্রাত উই'টি 

উদার নগতি দেখাইতে চেত্টা করিলে, কূদ্ধ জার তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। উইটির পতনের 
ফলে রাশিয়ার শাসন ব্যবন্ছার উদারপন্ধীদের প্রভাব লোপ পায়। অতঃপর জার 
'নকোলাস স্টোলিপিন (96919721 ) নামে এক ব্যান্তকে মন্তশীসভার ভার দেন। 

স্টোলাঁপন মৌলিক আইন প্রয়োগ কাঁরয়া কৃষক 'বদ্রোহীদের হাতে হাতে বিচার ও 
দশ্ডের ব্যবস্থা চালু করেন । ১৯০৬ প্রঃ সেপ্টেদ্বর হইতে ৮ মাসের মধো ৬৮৩ জন 
ব্যান্তকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। স্টেলোপিনের দমন নত দেশকে শিহরিত করে । বিখ্যাত 
সাহাত্যিক টলম্টয়ের মতে, “জার দ্বিতীয় 1নকোলাস [ছিলেন টোলগ্রাফ থাকলেও চোঙ্গজ 
খাঁর ন্যায় স্ধৈল্লাচার?” (4 010911512, 101091) ৮9101) ৪ (6162191017 ) 1 

জান্ন নিকোলাসের শাসনব্যবন্থায় গ্বৈরতন্ত বহাল থাকলেও, ইহাতে জারের 
একাধপত্য ছিল না।১ আঁভঙ্গাত ভুঙ্গবামী, বেয়া বণিকশ্রেণী এবং কুলাক বা 

জোতদার শ্রেণধর সহিত জারকে ক্ষমতা ভাগ করিতে হয় ' জাতীয়- 
সভায় এই তিন শ্রেণ৭র প্রাতীনাধদের সমর্থন লইয়া স্টোলাপন, 

শাসনবাবস্থা পারচালনা করেন। স্টোলাপন কৃষকদের সমর্থন 

লাভের জন্য চেস্টা করেন। 'তান যে ভূমি আইন পাশ করেন (91019010 5. 

[২510175 ) তাহাতে গ্রাম্য কমিউনগৃলির ক্ষমতা খব করা হয়। কৃষকদেক্ধ জাম 
[বরয়ের ও খায়দের আাধকার দেওয়া হয় । কৃষকেরা জাম ব্রয়শবক্লয়ের আঁধকার পাইলে 

গরীব কৃষকদের জাম কুলাক বা সম্পন্ন কৃষকেরা কিনিয়া নেয়। তাহারা এই 

জাম দ্বারা খামার গঠন করে। এজন্য স্টোলাপিন বাঁণক ও জোতদার শ্রেণীর 
[প্রয়পান্ন হন। 

স্টোলাপনের জনপ্রিয়তায় জার বিতর 'নিকোলাস ঈর্ধা বোধ করেন। তিনি, 
সক হর 

শ্বৈরতঙ্্রবা 

স্টোলিপিন আইনে 
ভূমি বাবস্থা সংস্কার 

১০ 968৮020 18৮,010, 20, 



২৮৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

এই আশওকা করেন যে, চ্টোলাঁপন ভুমা বা জাতীয় সভার সাহায্যে জারের ক্ষমতা 
হরণ কাঁরবেন এবং জারকে সাংবধানিক রাজায় পারিণত কারবেন। 
এই আশঙকা বশতঃ জার নিকোলাস স্টোলাঁপনকে মন্বধপদ্দ হইতে 

সরাইতে মনস্থ করেন । ১৯১১ খ্রীঃ এই বিখ্যাত মন্ত্রী বোগরভ (8০2০৮) নাম 

এক গ্রস্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। স্টোলাঁপনের মৃত্যুর ফলে জারের মন্তখসভা 
হইতে শেষ যোগ্য ব্যান্তর তিরোধান ঘটে । 

জার "দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকালে রাশিয়ায় শিল্পের বিস্তার ঘটে । গ্রেগরণ 
গ্রসম্যানের* মতে জার়ের আমলে শিজ্প বস্তার ও শ্রামক অসন্তোষ এই দুই বিষয়কে 

উপেক্ষা করা যায় না॥। কাউণ্ট উহার শর্থনধাঁতর ফলে রুশ 
ও ব্যবহার. ॥শল্প, রুশ-জাপান যুদ্ধের মন্দা কাটাইয়া তেজশী হইয়া উঠে। 

রাঁশয়ার ডোনেৎস উপত্যকায় কয়লা শিজ্পের এত উল্নাত ঘটে যে, 
৯৯১৩ গ্রীঃ সমগ্র দেশের প্রয়োজনীয় কয়লার ৫৫% এই স্থানে উৎপাদিত হইত ।২ 
উরাল, সাইবোরয়া, তুক+ন্থান প্রভৃতি অগ্ুলে কয়লার উৎপাদনের হার দাঁড়ায় ১৯০৫ খ্রীঃ 

১০৩ মিলয়ান পুড এবং ১৯১৩ শ্রীঃ ১৮৯৭ মালয়ন পৃড।॥ রাশিয়ার বস্ত্র শিল্প 

যেক্ষেত্রে ১৯০৫ শ্রীঃ ২৪৬ মিলিয়ন পাউণ্ড মুল্যের বদন উৎপাদিত হইত ; ১৯১০ শ্রাঃ 
৪০৫ 'সালয়ন পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র উৎপাদত হয়। তবে রাশিয়ায় শিল্প বিস্তারের 

জন্য বৈদোশক মূলধন নিয়োঁজত হয় । ১৯১৭ থাঃ রাশিয়ার বৈদোশক লগ্লী হল 
১২০০ 'মালয়ন রুবল। ইহার শতকরা ৩২ ভাগ ফাম্স এবং ২২৫%, ভাগ ইংলণ্ড 
এবং ১৬% জার্মানী হইতে আসে । 

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকালে দারুণ শ্রামক অসন্তোষ ও ধর্মঘট চালতে 
থাকে। এই সুযোগে বলশোভিক দল শ্রামক্দের মধ্যে তাহাদের 
প্রভা বিস্তার করে ॥। ১৯১২ শ্রবঃ লেনা স্বণখানতে ধমবটী 
শ্রামকদের উপর্ন সেনারা গাল চালাইলে প্রার ২০০ শ্রামক [নিহত 

হয়। জার সর্নকারেপ্স দমন নীতির চাপে সোপ্যালিস্ট ও কমিউীনম্ট করা দেশ তাযাগে 
বাধ্য হন। বলশোভক নেতা লোননও এই সময় দেশ ত্যাগ করেন। 

এদিকে জারের উপর রামপাটন নামক এক ভণ্ড সন্ব্যাস্নর অশুভ প্রভাব পাঁড়লে 
ব্যক্তিত্বহীন জার তাঁহার কথায় চলিতে আরম্ভ করেন । গ্রেগরা 

রাসপুটানক ছল জনৈক শ্রীন্টীয় সম্্যাসী। রাসপহটিন একটি 
কৃষক পরিবারের লোক ছিল এবং সে লৌকিক ক্ষমতার আধকারা ছিল বালয়া দাবা 
কারিত। এই ভণ্ড সাধু তাহার তন্জু-মন্মের জোরে জারনা আলেকছাণ্দ্রার একমান্র বালক 

পুত্রের দুরারোগ্য রন্তপাত রোগ নিরাময় করে। ইহার ফলে রাসপুটিন রানী 
আলেবজান্দ্রার উপর 'বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ৩ রোমানভ রাজবংশের সম্মান 'বিনহ্ট 

১, অন্তর হা [1860 01 1001:006, 

২, 88০00 আঙ৮০০.-৮৮১ 28], 

৩, 966০ ৬1863০২০.--৮১, গ্রণা, 

ঠোলিপিনের হত্যা 

শ্রমিক অলন্তোষ 

দমননীতি 

রাসপুটিনের ঘটন। 



জারতন্মের শাসনে রাশিয়া (১৮১৫--১৯১৭ প্রঃ ) ২৮৮ 

হয়। জনসাধারণ নিকোলাসের প্রতি বিরস্ত হয়। রাসপাঁটন রানগকে হাত করিয়া 
মন্তাণ ও সেনাপাঁতিদের তাঁহার কথামত চলিতে বাধা করেন৷ এজন লরকারণ কম“চারণদের 
মধ্যে দারুন ক্ষোভ দেখা দেয়। শেষে পযান্ত কয়েকজন সেনাপাতি রাসপটিনকে 
হত্যা করেন। 

দূর প্রাচ্যে মাঞ্ুরিয়র উপর আঁধকার লইয়া ১৯০৪-০৫ শ্রীঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে 
ক্ষু্দ জাপানের নিকট দৈত্যাকাঁত রাশিয়ার পরাজয় ঘাঁটলে জার সরকারের বরদ্ধে ধিকার 

উঠে। জার সরকারের এই দুরবস্থার সুযোগে রশ সোস্যাল- 

রর নারোদনিক এবং বলশে।ভিকয়া ১৯০৫ শ্রীঃ “ভূমি ও স্বাধীনতার” 
শ্রেণীর ক্ষমতা বদ্ধি ডেম্যোক্র্যাট, দাবীতে বিপ্লব ঘোষণা করে।॥ কিন্তু জার দঢ হাতে 

তাহা দমন করেন। যাহ। হউক এই বিপ্লবের ফলে জার 'দ্বিতয় 

নিকোলাস বাধ্য হইয়া ১৯০৬ খ্রীঃ প্রথম ডুমা বা জাতীয় পারষদ আহবান করেন। কিন্তু 
ডুমার সভায় রাশিয়ার সধাবধান প্রবর্তনের দাবা ডালে জার প্রথম ডুমা ভাঙিয়া দেন। 

পর বংসর ( ১৯০৭ ্রখঃ ) তিনি দ্বিতীয় ডুমা আহবান করেন । কিন্তু মন্ীসভায় সহিত 

ডুমার সদস্যদের বিরোধ দেখা 'দিলে, ৪ মাসের মধ্যে জার এই ডুমাও বাতিল করেন। 
১৯০৭ প্রঃ জার তৃতায় ডুমাপ্ন আঁধবেশন ডাকেন । এই ডুমার মডারেটরা সংখ্যা গারষ্ঠ তা 
পায়। অনেকের মতে ডুমার নিবাচনে জার সরকার দুনাতির আশ্রয় লইয়া বামপন্থী 
ও বিরোধীদের পরা্ত করেন । তৃতীয় ডুমার পাশ করা আইন দ্বারা রুশ কুলাক বা 
জোতদার শ্রেণণ, দাঁরদ্র কৃষকদের জাম ক্রয় করার আঁধকার পায়। ১৯১২ শ্রীঃ তৃতীয় 
ডুমার কার্ধষকাল শেষ হয়। 

১৯১২ ধ্র+ঃ চতুর ডুমা বা জাতীয় পাঁরষদ আহূত হয়। এই ডুমার আধবেশন 

কালে ১১১৪ প্রীঃ জ্ঞার সরকার প্রথম মহাযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে । রাশিয়ার শ্রমিক ও. 

কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষ, বহদ্জিীীব শ্রেণীর হতাশা, বামপন্থী 

৯১৯০৮ রা দলগীলর বিদ্রোহণ মনোভাব উপেক্ষা করিয়া জার সরকার ষুঞ্ধে 
রাশিয়ার পরাজয় যোগ দিয়া মহা ভুল করে। এই বদ্ধে যোগদানের পশ্চাতে 

রুশ জনগণের সমর্থন ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাইজারের' 

সেনা বাহিনী রুশ সেনাদলকে বিতাড়িত করিয়া রাশিয়ায় প্রবেশ করে। ইউক্রেন ও 

দক্ষণ রাশিয়ার বিরাট অগঙপ জার্মীনরা আঁধকার করে। এমতাবস্থার রুশ জনমত শান্তি 

ক্ছাপনের জন্য ব্যগ্রতা জানায়। কিন্তু জার সরকার জনমতের দাবী উপেক্ষা কারয়া 
যুদ্ধ চালাইয়া বান। এদিকে খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারার দরুন রুশ জনসাধারণ 

হতাশ হইয়া পড়ে ॥ 
এমতাবস্থায় জার সরকারের পতন ঘটাইবার জন্য বামপন্থী বলভেশিক দল সঞ্কপ 

নেয়। বঙ্গশোভিকদের আহবানে পেট্রোগ্রাড শহরে ১৯১৭ ঘ্ীঃ এক 
এঁতহাসক ধর্মঘট অনচ্ঠিত হয় । সংগ্রামণ শ্রীমক ও নাগার়কদের 

সাহত গেত্রোগ্রাড শহরের সেনাদল যোগ দিয়া সরকার আফদগুলি 
আধকার কয়ে। বলশোৌভক নেতা লোনন রুশ দেশের 'বাভল্ব স্থানে স্থাপিত 

পে্রো গ্রাড ধর্মঘট, 

১৯১৭ ত্রীঃ 



২৮৬ ইগুরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

সোভিয়েগ্িলকে সর্ব সরকারী ক্ষমতা আধকার কারবার নিদেশ দেন। সেনা 
ও নৌ বাহনীকে বলশোঁভিক সরকারের প্রাতি আনুগত্য জানাইতে নিদে'শ 
দেওয়া হয়। 

এদিকে দেশের পারাস্থীত ?ববেচনা করিয়া চতুথ ডুমা জার 'দ্বিতাঁর নিকোলাসকে 
ক্ষমতা হম্তান্তরের আহ্বান জানায় ! ক্রুদ্ধ নিকোলাস এজনা ডুমার আঁধবেশন রদ 

কারলেও» ডুমা জারতন্তের বিলুপ্তি ফোষণা করে । জার ও তাঁহার 
পরিবারবগ্গকে বন্দী করা হয়। ডুমার ১০ জন লদস্য লইয়া 
অস্থায়ণ প্রজাতন্ল ঘোষণা করা হয়। ইহার ফলে জার দ্বিতীয় 

শীনকোলাস পদত্যাগ করেন । এইভাবে ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ প্রাঃ বিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসান 
ঘটে। কেন্রুয়ারী ১৯১৭ শ্রীঃ হইতে অহ্লাবর ১৯১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ডুমা কর্তৃক ঘোষিত 

অস্থায়ণ প্রজাতন্ত্র কেন্তীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইতিমধ্যে বলশোভিক দল লোননের 
নেতৃত্বে এই প্রজ্জাতন্মরকে উচ্ছেদ করিয়া রাশিয়ায় সমাজতন্্ী সরকার চ্ছাপনের সিদ্ধান্ত 

নেয়। ১৯১৭ শ্রথঃ অক্টোবর বিপ্লবে বলশোভিক দল ক্ষমতা আধকার করে। এইভাবে 

রাশিয়ায় সমাজতান্মিক সরকার স্থাপত হয় । ( বলশোভক 'বিপ্রবের বিস্তারিত বিবরণ 
শষ্টাবংশ অধ্যায় দুষ্টব্য )। 

চতুর্থ ডূম! £ রাজতন্ত্রের 
পতন 

পাঠ্সুচ 

৯1 95001 ৬/215010--1)6011176 01 1111961101 [২115512, 
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এক্স অসন্ধ্যান্ 

পূর্বাঞ্চল সমস্য! 

(17176 78506170 0069001 ) 

স্পুর্বাথগল নম্সত্ত্যা (7106 80856670 006৪0): পণ্দশ শতকের 

শেষ ভাগ হইতে তুরস্ক ইওরোপের পূর্ব ভাগের দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন 
করে । গ্রীস, বুলগোঁরয়া, রুমানিয়া, যৃগোষ্লাভিয়া প্রভৃতি আধুনিক 

সব ইওরোপণয় দেশগু?লি এই সময় হইতে কয়েক শতকের জন্য তুক 
ও সুলতানের অধীনে চলিয়া যায়। কিন্তু তুরস্কের ইওরোপায় 

গ্রজারা শ্বেতকায় শ্লাভ জাত ও শ্রীষ্টধম'বলী ছুইবার ফলে 
কুষ্ণকায়, ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুকঁদের সাহত তাহাদের সাংস্কৃতিক এঁকা গাঁড়র়া উঠে 
নাই। তুরম্ক কেবলমান্ত তাহার সামারক শান্তর জোরে এই বিজাতীয় প্রজাদের নিজ 
আঁধকারে রাখত । 

এঁদকে উনাঁবংশ শতকে তুরস্কের শান্ত ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে। মোল্লাতন্ত 
এবং ধমীয় গোড়ামর ফলে তুরছ্কে আধুনিক যুগের উপযোগা শাসন, সামারক এবং 

সামাজিক সংস্কার প্রচালত হয় নাই। তুরর্ক তাহার মধাযুগয় 
শাসন ব্যবচ্থা এবং সেনাদল লইয়া, আধানক মারণাস্ত্র সাঁজ্জত 
শন্তগল যথা রাশিয়া প্রভৃতির সহিত আঁটিয়া উাঠতে অপারগ 

হয়॥। তুরস্কের সামারক দ;ব'লতার জন্য তাহাকে “ইওরোপের রুগ্ন মানুষ” (9191 
1181 0£ 81016 ) বলা হইত। 

এাঁদকে সপ্তদশ শতক হইতে রুশ জার পিটার দি গ্রেট তুরস্কের রাজ্য গ্রাস কারয়া 
কৃষক সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার নাত গ্রহণ করেন। ছ্ছার নাম ছিল 

“উষ্ণ জল নতি” ( ড/81]0) ৬8617১01109) 1 পিটার দি গ্রেটের 

রুশ জারদের উ জল প্রদর্শিত পথ ধাঁরয়া জানা দ্বিতীয় ক্যাথারিন অন্টাদশ শতকে নীতি ঃ তুরস্কের 
বিরুদ্ধে আগ্রাদন তুরস্ককে বুদণ্ধে পরাস্ত কাঁরয়া তুর্লস্কের উপর কুচুক কাইনাড'জর 

সাম্ধ (১৭৭৪ শ্রীঃ) এবং জাসির সাম্ধ (১৭১২ ধ্ৰীঃ) চাপাইয়া 
দেন। ইহার ফলে ইউক্রেন, 'ক্রিমিয়া প্রভৃতি অগুস রুশ রাজাসীমার অন্তভুত্তি হয়। 
রাঁশয়া কৃ সাগরায় শা্ততে পারণত হয় । তুরগ্কের পূর্ব ইওরোপাঁয় বা বঙ্কান রাজ্য 
গ্রাস করার নগাত উনাঁবংশ শতকেও ঘ্লাশয়া অব্যাহত রাখে । ১৮১৬ শ্ৰাঃ ভিয়েনা স্ধির 
দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে বেসারাবিয়া আধকার করে। তুরস্কের বিরুদ্ধে 

. ব্লাশিয়ার সাম্রাজ্য লোলঃপতা, রুশ-তুকণ দ্বন্দের সুচনা করে। ইহার ফলে পূর্ব 
সমস্যার উদ্ভব হয়। 

প্বাঞ্ল সমস্যার অপরাদক ছিল বলকান জাতিগংলির তুরস্কের শাসনমত্ত হইয়া 
স্বাধীনত্য লাভের ইচ্ছা । ফরাসা বিপ্লবের জাতী পলতাবাদা া্িি প্রভাব১ বলকান 

১৩,৬৪৯ 0887:106--71896677, 2০9881020, 

তুরস্ধের সামরিক 
ঢুধনত। 



২৮৮ ইওরোপের ইতিহাসের রপরেখা 

জাতাঁয়তাবাদ প্রথর হইয়া উঠে । ইসলাম ধর্মবলম্বী তুকণদের সাহত শ্রীন্ট ধমণবলম্বশ, 
ইওরোপ য় স্লাভ জাতিগুলির পার্থকা ছিল। প্যান স্লাভ 
আন্দোলনের মাধ্যমে বলকান জাতীক্লতাবাদ তীর হইয়া উঠে। 

তুরস্কের সাম্রাজাকে ধংস কারবার জনা রা।শয়া বলকান জাতীয়তাবাদকে সমন 
জানায়। 

ি 

বলকান জাতীয়তাবাদ 

্ ৭ ২ ন্ ££৯ 

এ 
তি ৯৬২০০ সলাত এ ০৬৪ 15 সি 

5 ৫.০ রং 

৩.৫ 

[বলকান অঞ্চল 
ইংলপ্ড, ফ্রান্স প্রড়ীত দেশগাল পর্বাণল সমস্যার সাঁহত জড়াইয়া পড়ে । ইংলন্ডের 

নাতি এই ছিল যে, পর্ব ইওরোপে রুশ প্রাধান) বাড়লে ইংলশ্ডের স্বার্থ কষে 



পুবণগল সমস্যা ২৮৯ 

হইবে । ইংলম্ড মনে কাঁরত যে, যাঁদ রূশ যুদ্ধ জাহাজ কৃষ্ণ সাগর হইতে দাদশানালিশ 
ইজও ্রানগ প্রভৃতির প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরে ঢুকতে পারে, তবে এই অগ্লে ব্রাশ 

রুশৰরোধিতাঃ নৌ প্রাধান্য বিপন্ন হইবে। মিশরে ইংরাঞ্জ প্রাধান্যের ক্ষত হইবে। 
তুরস্কের নাআজেযর ফ্রান্সও মনে কাঁরত যে, রুশ বস্তার়ের ফলে উত্তর আক্রিঙ্কার 
হিতাবস্থ! রক্ষার নীতি ফরাসণ আধিপত্য ক্ষতিগ্রস্থ হইবে । এজন্য ইংলন্ড, ক্রাৎস, আপ্টিয়। 
প্রভাত রাষ্ট্র তুরস্কের সাম্রাজ্জোর 'চ্িতাবন্থা রক্ষা কারয়া চলতে স্গকম্প নেয়। রাশিয়া 
তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন করিলে এই শাস্তগদাীল বাধা দানে আগাইয়া আসে॥ 
এইভাবে প:বাগুল সমস্যা জাঁটলতা স্ান্ট করে। লর্ড মাল পূর্বাগুল সমস্যাকে 

বুঝাইবার জন্য একটি ব্যাখ্যা (9201010 ) দিয়াছেন ।১ তাহা হইল এই ষে, 
“পৃবণণল সমস্যা হইল একা পাঁরিবর্ত নশীল, সমাধান বিহীন, পাকানো গ্রাম্থ, যাহাতে 
পরস্পর সংঘাতশশল ধর্মমত, পরস্পর [বিরোধী জাতি-গোম্ঠৰ এবং পরস্পর বরোধী 

স্বাথ জাটলতা সৃষ্টি কাঁরয়াছে ॥” 

পীমেল আাশ্ীনতত। জ্যুছ (7106 ছা 01 016615 [17061)970061196 ) £ 

প্রাচগন যুগে গ্রীস ছিল ইওরোপীয় সভ্যতার জন্মভুমি। ইওরোপীয়রা গ্রীসকে 
ইওরোপের সংস্কাতির পণঠন্থান বাঁলয়া মনে করে। কালক্রমে গ্রথস 

ভার ডে তাহার পূব গৌরব হারাইয়া ফেলে এবং তুরস্কের পদানত হয় । 
রানিতা গ্রীকরা তাহাদের অতাঁত গৌরবের কথা ভুলিয়া পয়াধন জীবনে 

অভ্যস্ত হয়। (১) অন্টাদশ শতকের শেষ দিকে কোয়ারেস 
(£:98155 ) নামে এক গ্রীক্ষ পণ্ডিতের চেষ্টায় প্রাচখন গ্রথসের ভাষা, সাহিতা, ইতিহাস 
ও সংস্কাতর চচঠা আরম্ভ হয় ॥ গ্রীক জাতির মধ্যে এই রেনেসাঁ বা জাগ্তি আন্দোলন 
গ্রীক জাতাঁয়তাবাদী মনোভাবের লৃষ্টি করে। প্রাচীন গোরবে উদ্দশীপত গ্রঁক জাতি 
তুরস্কের অধননতা ছিন্ন করার জন্য বাগ্র হইন্লা উঠে। (২) গ্রধক জাতির মধ্যে ছিল 
এক দুম শান্ত। ইহাধ়া ছিল নোৌঁবদ্যা, বাণিজ্য এবং গেরিলা বৃদ্ধে পরদশণী। পাহাড় 
অণলের গ্রীকরা ছিল সাহসী ও বুদ্ধবাজ। সুতরাং তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধখনতা 

লাভের জন্য স্শস্তর সংগ্রামে ইহারা সাগ্রহে যোগ দেন । (৩) গ্রীকরা তুক সরকারের 
কাছ হইতে বাভন্ন সাবধা ও আধিকার ভোগ কারত॥ তুকাঁ নৌ সেনাদলে গ্রাকরা 
বেশীর ভাগ কাজ কারত। তুকণ সাম্রাজ্যের বাভন্ব অুলে তাহারা বাবসায়-বাণিজ্যের 
আঁধকার ভোগ করিত । তুরস্কের নিকট এই সকল স্াাবধা পাইবার ফলে গ্রীক জাতির 
মনে পণ স্বাধীনতা লাভের বাসনা উদগ্র হইয়া উঠে । (8) ফরাসণ 'বিপ্রবের প্রভাবে 
জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বলকানে ছড়াইয়া পাঁড়লে গ্রীসে স্বাধীনতার আদশ' 
বলবতণ হয়।২ গ্রীসের আর্থোডজ গীর্জা গ্রণক জাতির স্বাতন্বাদকে তশব্রতর 
করে। 

১, 6 1৪ 5:90016008, 50055068019, 1086:আ০0560 68819 ০: 000:7108108 15163, 2158] 
05০0016 800. 810695020131610 1066:988৪,৮---10: 10010155, 

২, ও. 4৯, চট, 005110৮0856 98996101, 

ইওরোপ (বি. এ. )--১৯ 
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জাতীয়তাবাদী গ্রীকরা ফিলাঁক হেটাইরিয়া (011৮৩ 116021715 ) বা গ্রীক জাতীয় 
ভ্রাতৃসঙ্ঘ নামে এক প্রতিষ্ঠান (১৮১৪ প্রঃ ) স্থাপন করে। এই সঙ্ঘের লক্ষা ছিল 
মারার তুরছ্বের হাত হইতে গ্রীসের স্বাধীনতা অজন করা। গ্রীসের 
পতি বাভল্ন অণুলে এই সঙ্ঘের শাখা স্থাাপত হয়। ফলে সমগ্র গ্রাসে 

মস্ত আন্দোলন ছড়াইর; পড়ে। এই সঙ্বের নেতারা তুরস্কের 
বিরুদ্ধে জার প্রথম আলেকজ্াণ্ডারের সহায়তা শ্রাথনা করে। জার আলেকজান্ডার 
গ্রশক স্বাধীনতা সংগ্রামণদের প্রাতি তাঁহার সমথন দিতে গাজী হন । 

গ্রাসের মোঙ্গদাভয়া ও ওয়ালা চিয়া প্রদেশে আলেকজাণ্ডার ইপাসল্যা।ণ্ট নামক দেখ- 

প্রোমকের নেতৃত্বে ১৮২১ খ্রীঃ গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রকাশ ঘটে। জার 
আলেকজান্ডার মোলদা!ভয়ার বিদ্রোহীদের পাহাষ্য কারতে চাঁহলে 

রর , 

বিভা আষ্টরয়ার প্রধানমন্ত্রণ মেটারানক শান্ত সমবায়ের সাহায্যে জারকে 
শ্বাধীনতার যুদ্ধ গনরস্ত করেন ॥ গতাঁন জ।এুকে বুঝাইয়া দেন যে, ভিয়েনা সম্মেলন 

ও শান্ত সমবায় লাধা আধকার নাতকে গ্রহণ কাঁরয়াছে। সুতরাং 

গ্রীসে তুরস্কের নাধ্য আধকারেন বিরে।ধিতা রাশয়ার পক্ষে করা চালবে না। ইহার 
ফলে তুঝণ সেনাদল মোলদাভিয়ার 'বদ্রোহ নিষ্টুরভাবে দমন করে। হাতমধ্যে গ্রীসের 
মোয়া ছণপে স্বাধীনতার যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ে । মোয়া হইতে গ্রীসের প্রধান ভূৎণ্ডে 
তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দাবানলের ন্যান্ বিস্তৃত হর। গ্রীক বিদ্রোহীরা বহ? সংখ্যক 
তুক'ঁকে হত্যা করে। 

তুকণ সুলতান গ্রীক বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য তাঁহার সামন্ত 'মশরের পাশা 

মহম্মদ আলির সহায়তা চান। ইহার ববানময়ে তিন মহম্মদ আলকে সারয়া ও 

দামাস্কাস দানের প্রাতশ্রাতি দেন। মহম্মদ আঁলর পাশ্চাত্য 
রা বধর বন কার়দায় শিক্ষিত নৌ ও জ্থল বাহিনী তাঁহার পত্র ইব্রাহম আলির 

নেতৃদ্বে গ্রীসে ঢুকিয়। পড়ে। তুকাঁ বাহিনী নিষ্চুরভাবে গ্রীক 
[িদোহগদের দমন কাঁরতে থাকে । হাঙ্জার হাজার নিরপরাধ গ্রীক ধমেোন্মাদ তুকাঁ 

সেনাদলের হাতে নিহত হয়। অর্থোডক্স গাজার ধমগুরুঃ কনস্টাপ্টিনোপলের 
প্যাটুয়াক্কে হত্যা করিয়া তুকাঁ সেনারা তাঁহার দেহ, বস্ফোরাস সাগরের জলে 

নিক্ষেপ করে। 
প্রশন্ট ধমণাবলম্বধী গ্রীকদেব উপর ইসলাম ধর্মাবলদ্ব তুকাঁদের অত্যাচারের ফলে 

ইওরোপণয় জনমত গ্রীসের অনুকূলে চাঁলয়া যায । এই সুযোগে নূতন রুশ জার প্রথম 

নিকোলাস ঘোষণা করেন ষে, তিনি গ্রকদের আধিকার রক্ষার জন্য 
রা চহন্কী তুরস্কের বিরুদ্ধে সামারক ব্যবস্থা লইবেন । বলা বাহ;ল্য, রিয়ার 
0885 এই ঘোষণার মধ্যে গ্রসকে সাহাব) করা অপেক্ষা তুরস্কের বিরুদ্ধে 

রুশ প্রভাব বিদ্তারের লক্ষ্য বেশ? কার্ষকরণ ছিল । 

ইংলন্ডের বিদেশ মন্ত্র ক্যানং বলকানে রশ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনায় বিচলিত হন। 

প্ীডহা?সক টেমপাগালর (60796115/ ) মতে ক্যানিং আশঞকা করেন যে, রাশিরাকে 
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বলকানে ধ্রকক হস্তক্ষেপের সুযোগ দিলে তুরদ্কের শাম্রাজা ভাগ হইবে । ইহার ফলে 
ইংলশ্ড ফাঁক পড়িবে ।১ এছাড়া ইংলন্ডের জনম, তুরদ্কের অত্যাচার নিবারণের জন্য 

বাটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ চায়। ক্যানংএর উদ্দেশ্য [ছল 

তুপস্কবে ধস ন। কাঁরয়া নিরস্ত করা এবং রাশিয়ার বিস্তীত 
প্রাতহত করা। এই উদ্দেশে তান রাশনার় সাহত লণ্ডনের সাম্ধ ছারা (১৮২৭ প্রঃ ) 
এক বোঝাপড়া আসেন! ইহাতে গ্থির হয়, বুশশবটেন-ফ্রান্লের শান্মালত নো 
বাহন? গ্রীসের নাভারনো উভপসাগরে গিয়া ইব্রাহিম আলর তুক* বাহনগকে গ্রথস 
ত্যাগ্ে বাধ/ করিবে) তুকাঁ সঃলতানের নিকট হইতে গ্রীসের স্বাধীনতা দ্বকার ধরাই 
খেওয়া হইবে । 

'মন্ত্রশান্তর সাঁম্মালঙ নৌবহর নাভারানো উপসাগরে 1গয়া ইব্রাহিম আলিকে গ্রাস 

ত্যাগের জন্য চরমপন্ন দিলে, ইব্বাহিম আ।ল তাহা অগ্রাহ্য করেন । ইহার ফলে গরম মাথা 
হংরা্জ নৌ সেনাপাত এাাডামর।ল কডাঁরত্উন মাভারনোর নো 

এযাডিযানোপঙ্গের রী টি নিগ বগিতে? টির 
রাড যুদ্ধে তুঙ্গী নোব্হর ধব্ংদ কানয়া ফেলেন ॥। নাভা।রনোর যৃদ্ধের 

পর বাইশ ও ফত্রাপী বাহন? গ্রীস হইতে চালয়। যায় । রুশ 
সেনাদল যুদ্ধ চালাইয়া তুরস্কের সুলতানকে গ্যাড্রিয়ানোপলের সান্ধ (১৮২৯ ধীঃ ) 
(7168 ০? &011800016 ) স্বাক্ষরে খধ্য করে। এই সাম্ধ দ্বারা (১ রশ 

আশ্রয়াধীনে গ্রাস স্বারত্বশাপসদ লাভ করে। (২) বসফোন্াস ও দানা ।লস প্রদালণর 
উপর রাশয়ার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয় ॥ (৩) মোলদা'ভয়া ও ওগালাচয়া প্রদেশের 
উপর রুশ প্রোটেকটোর্টে বা রক্ষণাধিকার স্থাপিত হয়। গ্যাড্রিয়ানোপলের সাম্ধ দ্বারা 
রুশ ক্ষমতা বৃদ্ধির দরহ্, ইংলণ্ড, আষ্ট্রিপা প্রভৃতি এই সশ্ধির তীর বিরোধিতা লরে। 

ফলে রূশ জার বধ। হইয়া এই সাম্ধর শত পাঁ্বন্তন করেন। এই পারবঙনের 
ফলে £--(১) গ্রাস একটি পূ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্ধাদা পায় ॥ ব্যাভোরর়।র রাজপন্র 

অটো গ্রীসের রাঞ্জা ?হসাবে 'ণর্বাচিত হন । (২) হংলণ্ড, ফ্লাস ও রাশিয়া গ্রীসের 
স্থাধধনতা রক্ষা কাঁরতে প্রাতশ্রুত দের । (৩) মোলদায়া ও ওয়লালাচিয়ার উপর 
রশ রক্ষণাধকার নাক হইয়া যায়। 

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে, তুরস্কের দদ্খলিতা বশেষভাবে একাঁটিত হয় । রাশিয়ার 
সাম্রাজ্যবা?9 মনোভাবও এইু যুদ্ধে প্রকা।শত হইয়া যায় । তবে ইহাও বুঝা যায় যে, 

ইওরোপায় শীল্তুগ্ল সহজে রাশিয়াকে আগ্াইতে দিবে না। 
এইভাবে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরল সমসার সকল 
দকগ-ালই প্রকট হইয়া উঠে। তুরস্কের সামাজ্যের ভাঙন 

এই যংদ্ধ হইতে সাচিত হয়। 
তুলক্ছেল্স সমস্যা ও লগুন্নে ন্িি+ ১৮৮৪০ ওআীর 8 (15 

[১10101917) 01 দু2567 800. 059 79865 01 1,0170010 ) £ গ্রথসের স্বাধানতা 

যুছ্ধে পর 'স্িশবের পাশা মহম্মদ আলর সাঁহত তুকী সুলতানের বিরোধ দেখা দেয় । 
১, 11020097595--0870071886 18186025 ০৫ 9516180) 80922003302, 

ইংলগ্ডের ভুমিকা 

গ্রীসের স্বাধীনতা 

যুদ্ধের গুরুত্ব 



২১২ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেথা 

গ্রীসের যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য তুকণশ সুলতান, তাঁহার সামন্ত মহম্মদ আলিকে 
টান কলাঁট দ্বীপ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু মহম্মদ আলি সুলতানের 
উর রাজ্য 'সারয়া আঁধকার করেন। সুলতানী সেনাদল, মহম্মদ 

আলির আধুনিক অস্ত্র সাঁঙ্জত সেনার নিকট পরাজিত হইবার 
উপক্রম হয়। 

এমতাবন্থায় তুকাঁ সংলতান ইওরোপ্্ন শা্তগ-লির সামরিক সাহায্য চান। মিশরে 
ও উত্তর আঁফকায় তাহার প্রভাব চ্ছাপনের জনা, ফ্লাম্স মহম্মদ আলির পক্ষে রাজনৈতিক 
সিকি সমথন দেয় । ব্রিটেন এই বিবাদে নিরপেক্ষ থাকে । রশ জার 
উনকিয়ার স্কেলেসির প্রথম নিকোলাস মহম্মদ আলির বিরদ্ধে তুরস্কের সুলতানের পক্ষ 
সন্ধি, ১৮৩৩ হীঃ নেন। উনাকয়ার স্কেলোস (70001017 916915551) সাম্ধ 

(১৬৩৩ শ্রীঃ) দ্বারা (১) রাশিয়া তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার 
প্রতিশ্রুতি দেয় । (২) দার্দানালিস প্রণালীতে রূশ যুদ্ধ জাহাজের অবাধ চলাচলের 
আধকার সুলতান স্বকার করেন। (৩) বুদ্ধের সময় এই প্রণালীতে অন্য জাতির 

যুম্ধ জাহাজ চলাচল নাষিষ্ধ হয়। 
উপরোন্ত সাঁম্ধর দ্বারা তুরস্কের উপর রূশ আধিপত্য বিস্তার হইবে বাঁলয়া ইংলস্ড 

আশঙ্কা করে। এঁতহাসিক টেমপারলির১ মতে “উনকিয়ার স্কেলোসর সাম্ধ ব্রিটিশ 
রাজনখাঁতকদের রাশিয়া সম্পকে মনোভাবের পরিবর্তনের সৃচনা 

গুনের সন্ধি, ১৮৪* ত্র: করে।” ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি ফরাসণ সহায়তা লইয়া পুনরায় 
তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মিশর ও আফিকায় ইহার ফলে 

ফরাসধ প্রভাব বাড়ে । শেষ পযন্ত ইংলণ্ড ও রাশিয়ার চাপে ক্রদ্সকে নিরস্ত হইতে হয় । 

লপ্ডনের কনভেনশন ( ১৮৪০ শ্রগঃ ) দ্বারা উনাকয়ার স্কেলোস সাঁম্ধর আপাত্জনক 

শত'গুলির পাঁরবর্তন করা হয়। (১) মহদ্মদ আলি মিশরের গ্রাধীন শাসক হিসাবে 
স্বশকৃত ছন। (২) মহম্মদ আলি সিরিয়া, ক্লীটের উপর তাঁহার দাবা ত্যাগ করেন। 

(৩) দার্ীনালিস প্রণালী যুদ্ধের সময় সকল দেশের যুদ্ধ জাহাজের জনা নিষিদ্ধ 

এলাকা বাঁলয়া ঘোষিত হয় । 
ক্রিন্সিস্্রান্ল হ্ুধ5 ১৮০৪-১৮০৩ আ্রীত (পথও 000গছাও আগা ) 2 

ভিয়েনা পাঁশন় পর ইওরোপে প্রায় ৪০ বৎসর য.দ্ধশবিগ্রহ বন্ধ থাকবার পর 'ক্রামিয়ার 
যুদ্ধে ১৮৫৪ প্রঃ ইওরোপের বৃহৎ শান্তগদীল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 

নি ভাবে জড়াইয়া পড়ে। এই যুদ্ধের আপাততঃ কারণ ছিল খুবই 

তুচ্ছ। ফরাসণ রাজন তিজ্ঞ থিয়াস" মঞ্তবা করেন যে, “কয়েকলন 

হুতভাগ্য সন্ব্যাসীকে গ্রোটোর গীর্জার চাবি পাওয়াইয়া দেওয়ায় জন্য ক্রিমিয়ার যদ্ধ 

বাধান হয়।” যগশহগ্রশজ্টের জন্মচ্থান জেয়ুজালেমের গ্লোটোর গণর্জা ও অন্যান্য পৰি 

ছানগৃলর রক্ষণাবেক্ষণ এবং চাবির আঁধকার তুক সুলতান ১৭৪০ প্রাঃ এক চুন্ত দ্বারা 

ক্যার্থালক গণ্জাকে দেন । ক্যার্থালক ধর্মগুরু পোপ এই দারত্ব বহন করেন। 

১, গুতাটে 06116--00081506 50৫ 80৪ 985: 5088. 2, 19-19, 



পূর্বাঞ্চল সমস্যা ২৯৩ 

ক্যাথালক দেশ ফ্রান্স এই দায়িত্বের রক্ষাকারী ছিল । ফরাসণ বিপ্লবের সময় ফ্রাম্স 
দুব'ল হইয়া পাঁড়লে, অর্থোডক্স গরর্জার তরফে, রাশিয়া এই আঁধকার সুলতানের ঠিক 
হইতে হস্তগত করে। এজন্য ক্যাথালক সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ ছিল। ফরাসণ সমাট ক্যাথ- 
লিকদের নিকট জনাপ্রয়তার লোভে সৃলতানকে গ্রোটের চাবি ক্যাথালক গীজণর হাতে 
ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করেন। 

রাশয়ার জার নিকোলাস ইহাতে বিয়ন্ত হইয়া তাঁহার প্রাতীনাধ মেনাশকভকে তুকঁ 
সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দাবী করেন যে; (১) বাশুশ্রীন্টের জন্মস্থানের পাবল্ত 
রত তাঁথগুলির রক্ষণের আধকার অর্থোডক্স গীর্জাকে ফিরাইয়া দিবে ১ 
মোলদাতির। অধিকার (২) সমলতানের খ্রীষ্টান প্রজাদের উপর রাযাশয়াকে রক্ষণাধিকার 

দিতে হইবে ॥। সুলতান উত্ত দাবী অগ্রাহা করেন। জার ইহার 
উত্তরে তুরস্কের রাজ্যের অন্তর্গত মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচয়া প্রদেশ আধিকার করেন । 

এদকে বুদ্ধের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য ইওরোপীয় শান্তগুলি ভিয়েনা নগরণতে 
সমবেত হইয়া ভিয়েনা নোট বা ভিন্নেনা প্রস্তাব রচনা করে । কিন্তু তুকাঁ সুলতান 

এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ, 
ভিয়েনা প্রস্তাবে রশ- __ রর 
তা রুশ সেনা আধকার করায়, তুকণ সুলতান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

ঘোষণা করেন। ইংলগ্ড, ফ্রান্স প্রভীত দেশ তুরস্কের পক লইয়া 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারলে ক্রাময়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয় । 

উপরোন্ত কারণগৃঁলি ছিল ক্রাময়ার যু্ধের উপলক্ষ মাত্র । এই যুদ্ধের আসল 
কারণগুলি আরও গভণরে বনাহত ছিল । 

রাশিয়ার জার প্রথম 'নকোলাস ব*বাস কাঁরতেন যে, তুরস্কের সাম্রাজ্যের একাট বৃহং 
অংশ গ্রাস কারবার জন্য ফরাসণ সরকার চেষ্টায় আছে । তুরস্কের সাম্রাজ্োর অন্তর্গত 
টানি বাভন্ন জাতিগোম্ঠঠকে এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্স বিদ্রোহের জন্য প্ররোচনা 
রবের ব্যবচ্ছেষ.দিতেছে। এমতাবদ্থায় জার দিতীর নিকোলাস রাশিয়া ও ইংলশ্ডের 
প্রস্তাব মধ্যে তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ কারবার পাঁরকল্পনা করেন । তিনি 

১5৪৫ শ্রীঃ এবং পুনরায় ১৮৫৩ শ্রীঃ, ইংলণ্ডের নিকট তুরদ্কের 

সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব দেন ।॥ গ্রোটোর গীর্জার চাবি ও জেরুজালেমের পবিভ্ত 
ছানগল লইয়া ১৮৫৩ প্রীঃ ফ্রান্সের সাঁহত বিরোধ বাধলে, জার মনে করেন যে, 
তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করার উপযদৃন্ত সময় উপাঁস্থুত হইয়াছে । এজনা তিনি ত্রিটিশ প্লাসীদূত 
হ্যামিলটন সেমারকে (1722109] 959000) ( ৯ই জানুয়ারী, ১৮৫৩ প্রাঃ) 

প্রস্তাব দেন বে, “আমাদের হাতে একটি অত্যন্ত রোগগ্রস্ত ব্যাস্ত রহিয়াছে । আমাদের 
উচিত তাহাপ্ন মতত্যুরর আগেই তাহার বিষয় সম্পান্ত সম্পকে" ব্যবস্থা কয়া।” জার 
এইভাবে তুরচ্কেন্প সাম্নাজ্য ব্যবচ্ছেদের প্রদ্তাব 'দিলে, ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্র! লর্ড জন 
রাসেল প্রত্যুত্তরে বলেন যে “এই রুগ্ন ব্যান্তির মৃতু এখন হইবে না। ১০০ বংসর এই 
ব্যান্ত এখনও জীবিত থাকিবে ।”১ 

১৭0908661১5 1060806216. 



হি১৪ ইওয়োপেক্স ইতিহাসের রূপরেখা 

সুতরাং দেখা যায় যে, জার নিকোলাসের উদ্দেশ্য ছিল ইংলশ্ডের সাহত আলাপ- 
আলোচনার মাধমে তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ করা । তুরস্ধের রাজা বল প্রয়োগে গ্রাস করা 

জারের উদ্দেশ্য ছিল না।১ জার নকোলাসের প্রধান ভুল এই ছিল 
যে, তাঁহার প্রস্তাবে ইংলণ্ড অরাজণ নহে বাঁলয়া তিনি মন 

কারতেন। ব্রিটিশ সরক্কার স্পন্ট ও দ্যথশাবহশন ন্ঞাষায় জারকে তাঁহাদের অসম্মত 
জানাইতে বিরত থাকেন। ইহার ফলে জান প্রথম 'নকোলাসের ভুল ধারণা দ্ঢ়ধূল 
হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ মন্জ্রী পামারজ্টোন রাশিয়ার সাহত যুদ্ধ না এড়াইয়া দ্ধ 
বাধাইবার নাত গ্রহণ করেন । তিনি মনে করিতেন ষে, রাশিয়ার উপর একাঁট সামরিক 
পরাজয় চাপাইয়্া না দিলে, জার সরকার তুরস্কের 1বরুদ্ধে রাজাগ্রাস নীতি ত্যাগ 
করিবেন না। ইংলশ্ডের টাইমদ ()5 11095 ) প্রভৃতি প্রভাবশ।লখ পান্তকাগুলি 
রাশিয়ায় বিরুদ্ধে “যছদ্ধেং দোহ” মনে'ভাব জাগাইয়া তুলে । টাইমস পান্রকা এই তত্ত্ব 
প্রচার করে যে, রাশিয়া পূব ইওরে!প গ্রাস কারয়া ভূমধাসাগরের পথে ভারতের সহিত 
যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ করতে উদাত হইয়াছে । ইংলণ্ডের উদারপন্থী রাজনীতিৎ রা 
রাশিয়ার জার সরকারকে ইওরেগে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান স্তম্ভ মনে কারতেন। 
সতরাং তাঁহারা র্লাশয়ার পরাঞ্য় কামনা করেন। এইভাবে ইংঙণ্ডে রুশ বিরোধা 

জনমত জাগিয়া উঠে। ব্রিটিশ সরকার তাহাকে 'নিয়ন্বণ করার চেষ্টা না করিয়া যুদ্ধে 
ঝাঁপাইয়া পড়ে। 

ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোঁলয়ন ব্যান্তগত কারণে জার 1নকোলাসের বিরুদ্ধে 
প্রাতশোধ নীতি গ্রহণ করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন বংশানুক্রমিক আধকারের বলে 

সিংহাসন লাভ না করায়, জার নিকোলাস তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করেন। 
এই কারণে তৃতীয় নেপো'লিয়ন জার 'নকোলাসকে শিক্ষা দিতে চান। 

(২) এাতহাসক এ. জে. পি. টেইলারের মতে, জার নিকোলাস 
ছিলেন ইওরোপে ভিয্লেনা সাদ্ধির খুটি ॥ তৃতাঁয় নোপোলিয়ন রাশিয়াকে যৃদ্ধে পঞ্ান্ত 
কাঁরয়া এই সন্ধির 'ভাত্ত ভাঙতে চেষ্টা কয়েন। (৩) ফরাসাঁ জাতিকে যুদ্ধ জয়ের 
গৌরবের তাঁর মাদরা পান করাইয়া তৃতীয় নেপোজ্গিয়ন তাহার প্বৈরশাসনকে জনাপ্রন্ 
করার চেষ্টা করেন। এই সফল কারণে ফান্স ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেয় । 

আ্ট্রয়া এই যৃণ্ধে প্রতাক্ষ যোগ না দিলেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে শল্লুতাপ্ণ 
নিরপেক্ষতা” (77996116 ব০০8115 ) নতি অনুসরণ কলে । আশ্ট্রিয়া মনে কারিত 

যে, পূর্ব ইওরোপে রুশ শান্ত বদ্ধ হইলে আশ্টরিয়ার নিরাপত্তা ও 
স্বার্থ বিপন্ন হইবে । এজনা দ্লাশিয়ার বিপক্ষে আম্টুয়া, ইংলস্ড 

ও ফ্রান্সকে সমর্থন দেয়। সাডিশনয়ারের প্রধানমন্ত্রী কাভ্যুর ইতালীর স্বাধীনতা 
যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমর্থন লাভের আশায়, এই যুদ্ধে ইংলপ্ড ও ফ্লান্সের পক্ষে 
সৈনাদল পাঠাইয়া দেন। এই সকল জটিল স্বার্থের ঘাত-প্রাতিঘাতে 'ক্রামিরার যুদ্ধ 
সংঘাটিত হয়। 

১7010. 12, 279, 

ইংলত্র ভূমিক। 

তৃতীয় নেপোলিয়নের 
উদ্দেগ্য 

অস্রিয়ার উদ্দে 



পূর্বান্ুল সমস্যা ২১৫ 

কোন কোন এাতহাসিক মনে করেন যে, ক্রিমিয়ার যৃণ্ধ আনবাধ ছিল না। 
এীতিহাঁসিক এ. জে. পি. টেইলার মনে করেন যে, এই যুদ্ধ ছিল আনবাধ। কারণ 

জার নিকোলাস তুরস্কের বশাতা চাহিতেন ; অপরাদকে ততাঁয় 
নেপোিয়ন রাঁশয়াকে পরাস্ত কাঃয়া স্বদেশে জনপ্রিয়তা চাহিতেন ; 
[ব্রিটেন চাহত তুরস্কের স্বাধীনতা ও অথণ্ডতা । এই পরস্পর- 

বিরোধণ স্বার্থের সংঘাতে 'ক্রাময়ার ষুণ্ষ আনবাষ হইয়া পড়ে । এীত্হাসিক টেমপারলি 
মনে করেন বে যাঁদ ব্রিটশ সরক্কার স্প্টভাবে জারকে বুঝাইয়া দিতেন যে, জারের তুরস্ক 

বাবচ্ছেদ প্রস্তাব ইংলণ্ড আদপেই সমর্থন কারবে না তবে হয়ত জার নিকোলাস মোল- 

দাভয়া ও ওয়ালাচয়া আঁধকার করিতেন না। ইহা ফলো ক্রামক়্ার যুদ্ধ এড়ান ষাইত। 
প্িনন্সিম্তরান্র আুুন্লোনর ব্িললক্রপী (1179 6561119 01 600 02107681) 

"৪" )£ তুরস্কের সুলতান জারের চরমপ্ত্র অগ্রাহ্য কাঁরলে জার মোলদাভিয়া ও 
ওয়ালাচিয়া আঁধকার করেন । ইহার প্রতিবাদে সুলতান রাশিয়ার খিদে ষ.্ ঘোষণা 

করেন। সালান্ট্রিরা অগতল তুরদ্ক ও রাঁশয়ার মধো তীব্র বুদ্ধ 
চলিতে থাকে । ইতিমধ্ ইঙ্গ ফহ।সী সেনাদল রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে নামলে রাশয়া এই দুইটি স্থান হইতে সেনা সমাইয়া 

নেয়। মিন্রণান্তর সেনাদল দক্ষিণ রাশিয়ার ক্রীময়াতে প্রবেশ করে এবং বিখ্যাত রুশ 
দুগ্গ সেবাস্তোপোল অবরোধ করে। ইতিমধ্যে বালার্লাভা ও ইনকারমেইনের যুদ্ধে 
ইঙ্গফরাসী বাহিনগ জয়লাভ করে। ফরাসাঁ সেনাদল ক্রিমিয়ার ুদ্ধে অপাধারণ বীরত্ব 
দেখায় । শেষ পর্যন্ত প্র শান্তর আক্রমণে রুশ দ্গ সেবাস্তোপোলের পতন ঘটে। 

ইতিমধ্যে আন্টীয়া রাশিয়ার নিকট চরমস্ত্র পাঠাইয়া শর্ত সাপেক্ষে সধ্ধি স্থাপনের প্রস্তাব 
দেয় ॥ নতন জার 'দ্বত'য় আলেকজ্াপ্ডার সাঁদ্ধ স্থাপনে রাজ" হইলে প্যারিসের সাম্ধ 

দ্বারা ক্রাময়ার যুদ্ধের অবসান ঘটে । 

প্যান্সিসেল্প আহ্গি (১৮০৬ শ্রী) গু শ্রিনন্িম্রালল মুছে 
হতলাফকভল (71597758165 01722115200. 7888165 01 080 011719925 ভাজ ) 

পাসের সান্ধর (১৮৩৬ প্রঃ) দ্বারা ক্রিংময়ার যুদ্ধের অবসান ঘটে । এই সাঁম্ধর ছারা 
প্বণগুল সমস্যার দুইটি প্রধান সমস্যা, যথা, তুরস্কের দুব'লতা 
এবং রাশিয়ার আগ্রাসন নগাতকে রুদ্ধ কারবার চেষ্টা করা হয়। 

প্যাারপের সন্ধির দ্বারা ঃ (১) তুরস্কের সাম্রাজ্যের অথণ্ডতা রক্ষা এবং তুরস্কের 
স্বাধশনতা রক্ষার নণাঁত গৃহগত হয় । ভবিষাতে রাশিয়া প্রীতি কোন দেশ তুরম্ককে 
আক্রমণ কাঁরলে প্যারিসের সংন্ধ স্বাক্ষরকার? শান্তগৃলি তাহা প্রতিরোধের দায়িত্ব নেয়। 

(২) তুরস্ককে ইওরোপের আন্তঙ্ীতিক আইনের অধীনে আনিতে ইওরোপণয় শান্তগণল 
সম্মত হয় । ইহার অর্থ হইল এই যে, ইওরোপায় দেশগ্াল নিজেদের মধ্যে যেরূপ 
আন্তর্জাতিক আইন মাফিক সম্পক রাখে, তুরস্কে ক্ষেত্রেও তাহা করা হইবে। 
ইওরোপীর় শান্ত সমবায়ের সদসা [হিসাবে তুরস্ককে গ্রহণ করা হইবে। তুরস্কের 
আভ্াষ্তরণন ব্যাপারে বাহঃশীস্ত হস্তক্ষেপ কারবে না॥ (৩) তক সুলতান ছিতাঁয় 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের 
অপরিহার্য 

বালার।ভ! ও ইনকার 

মেইনের যুদ্ধ 

প্যারিসের সন্ধির শর্ত 



২৯৬ ইওরোপেয় ইতিহাসের রূপরেখা 

মহম্মদ, তুরস্কের শাসনব্যবচ্ছা ও সামারক বাহিনীর অধূুনিকশকরণ দ্বারা তুরস্কের 
দুঝ'লতা দূর করিবার জন্য প্রাতিশ্রুতি দেন। তুরস্কের ইওরোপণয় প্রদেশগ্ীলির ক্ষেত্রে 
উদারনৈতিক শাসননপীত গ্রহণ, তুকখ সেনাদলের আধনিকণকরণের জন্য তান অঙ্গণকার 
দেন। (৪) রাশিয়া তাহার আগ্রাসন নদাঁত পারত্যাগের প্রমাণস্বরূপ তুরস্ককে 
বেসারাবিয়া 'ফপ্লাইয়া দেয় । (৫) ল্লাশিয়া সৃলতানের ধ্রান্্রীয় প্রজাদের উপর রক্ষণা ধি- 
কারের দাবী ত্যাগ করে। (৬) কৃষসাগরের উপকুলে রুশ নৌঘাঁটি নির্মাণ 'নাষদ্ধ 
হয়। (৭) দার্দানালিস প্রণালণতে, শ।ন্তির সময় সকল দেশের যুদ্ধ জাহাজ চলাচল 
নিষিদ্ধ হয়। তবে এই প্রণালণতে সকল দেশের বাণিজ্য জাহাজ অবাধে চলাচল কাঁরবে 
ইহা শ্থির হয়। (৯) তুরস্কের সুলতান সাবিয়্ার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। 
(১০) মোলদাভয়া ও ওয়ালাচিয়াকে সুলতান স্বায়ত্বশাসন দান করেন । 

প্যারিসের সান্ধি হারা প্বণগল সমদ্যা সমাধানের জন্য বশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 

পূবাঞল সমস্যার দুইটি প্রধান দিক ছিল, যথা, তুরস্কের দুঝ'লতা এবং রাশিয়ার 
চিন্তা আগ্রাসস নতি । প্যারসের সন্ধ দ্বারা এই দুইটি সমস্যার 
বিগত সমাধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু কিছ-কালের 

মধ্যে দেখা যায় €য, এই সকল ব্যবন্থা অকাধধকরণ হইয়াছে। 
পৃবণল সমস্যা পুনরায় ইওরোপের শান্ত বিনম্ট কারয়াছে। তুরস্ক প্যারিসের সান্ধিতে 
তাহার প্রাতশ্রাত আলো কপ্রাত সংস্কার প্রবত'ন করিতে ব্যর্থ হয়। সুলতান 'দিতাঁয় 
মহম্মদ তাঞ্জমং সংস্কার বা আলোকিত সংস্কার প্রবর্তনের চেম্টা করিলেও, গোঁড়া 
মেল্লাদের বিয়োধিত!য় বিফল হন । ফলে তুরস্ক দুব'ল থাকিয়া যায় । এাঁদকে রাশিয়া 
কিছুকাল তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন ত্যাগ কাঁরলেও, ১৮৭০ প্রাঃ প্যারিসের সাঁম্ধর 
সামনদ্রক শর্ত পুনরায় ভাঙিয়। ফেলে । ১৮৭৭ প্রীঃ রুশ তুরস্ক যুদ্ধে রাশিয়া তুরস্কের 
উপর স্যান্টিফেনোর সান্ধি চাপাইয়া দেয়। সংতরাং পুবাণুল সমস্যার স্থায়ী সমাধান 
প্যারিসের সম্ধর ছ্বারা করা সম্ভব হয় নাই। এই কারণে অনেকে ক্রাময়ার যুদ্ধকে 

অপ্রয়োজনণয় ও আঁকিপ্চিংকর যূচ্ধ বলেন। ইহার একমাত্র প্রত্যক্ষ ফল এই 'ছিলষে, 
তুরদ্বের সাম্রাজ্য ১৮৫৩ প্রঃ ধ্যংস না হইয়া আরও কিছুকাল টিকয়া থাকে। 

প্যারিসের সম্ধি দ্বারা নৌ যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি আন্তর্জাতিক আইন গৃহাঁত হয়, 
যথা জলদসহযতা হইল একটি আন্তজাতিক অপরাধ ; নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ হইতে 
শপ দেশের মালপন্র বাজেয়াপ্ত না করা প্রভৃতি আইনগুলি গৃহীত হয়। 

ক্রিময়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল সংদরপ্রসারী । এই কারণে কেহ কেহ 

ক্রাময়ার যৃষ্ধকে “ইওরোপের জলাবভাজকা” ( ৪০ 50৩৫ 

ক ০01 90700981) 1)15001 ) বলেনে। প্রথমতঃ, এই যৃত্ধের ফলে 

রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার হীত্হাসে গুরুতর পাঁরবর্তন ঘটে। ক্রিমিয়ার য.দ্ধে 

পরাজয়ের কারণ হিসাবে, জার সরকার রাশিয়ার 'পিছাইয়া পড়া 

গমাজ ব্যবন্থাকে দায়খ করেন। এজন্য জায় ছিতীয় আলেকজান্ডার ১৬৬১ শ্রাঃ রগ 







প্বান্চল সমস্য ২১৭ 

ভামদাস প্রথা লোপ করিয়া, রাশিয়ায় নবজাগরণের সূচনা করেন । বৈদেশিক ক্ষেত্রে 
রাশিয়া কিছুকাল ইওরোপ হইতে মুখ ফিরাইয়া, এশিয়ায় সামাজা বিস্তার নীতি 
অনুসরণ করে। চাঁনের নিকট হইতে মঙ্গোলিয়ার একাংশ, মধ্য এশিয়ার ককেশাস 
অগ্চল ও তুকাঁ খানদের রাজ্য যথা সমরখন্দ, বোখারো, খোকন্দ রুশ সাগ্রাজ্যের অন্তভুস্ত 
হয়। ইহা ফলে রুশ সীমান্ত আফগানগ্থান স্পঙশ করে। রুশ সীমান্ত আফগানিস্থান 
স্প করিলে ভারতে ব্রিটিশ শান্ত রুশ আক্লমণ্রে ভয়ে কম্পিত হয় । 

ক্রিমিয়ার যৃ্ধ ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলয়ননের ভাগ্যরাবকে উজ্জ্বল করে। 
এই যুদ্ধে ফরাসী সেনাদল তাহাদের সমরকুশলতার প্রচয় দলে ওয়াটার যুদ্ধে 

ফ্রান্সের পরাজয়ের কলঙ্ক মুছয়া যায়। ফ্রান্স ইওরোপে প্রথম 
রঙ্গের প্রভাব বৃদ্ধি শ্রেণীর শান্তর মর্ধাদা পায়। তৃতীয় নেপোলয়ন তাহার সামারক 
মযাদা বাবহার কারয়া ইওরোপের নিয়ষ্তা হইয়া দাঁড়ান। ফান্সের অভাম্তয়ে তাহার 
জনাপ্রয়তা বাড়ে । ইওরোপের সকল আন্তঙ্শাতক [বিরোধে 'তান হস্তক্ষেপ কারয়া 
1ভয়েনা সাঁম্ধকে ভাঙিবার ব্যবস্থা করেন। 

ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফল সুখকর হয় নাই। এই যৃষ্ধেরিটিশ 
সেনাদল তেমন যোগাতা দেখাইতে পারে নাই । ইংলন্ড এই যুদ্ধে প্রচুর অথ ব্যয় 

কারয়া ঝণগ্রস্থ হইয়া পড়ে। প্রথম নেপোিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ইল মধাদা হানি করিয়া ইংলপ্ড যে মর্ধাদা পায়, ক্রাময়ার ষুখ্ধে তাহা রাক্ষিত হয 
নাই। এই যুদ্ধের পর ইংলস্ড, ইওরোপে 'মন্রহগন হইয়া পড়ে। বার নতি 

ক্রাময়ার যুদ্ধের অন্যতম পরোক্ষ ফল ছিল ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সাহনরদ্র বুলগার 
মিতা । ইহার ফলে ফরাসী সম্রাট তৃতীরখার হইয়া যায় । 

ইভালীর একা ইতালীর স্বাধীনতা যৃ্ধে পিডমণ্টের পক্ষ নে' ফলে ইওরোপাঁয 
মন্তাঁ কাভ্যুরের উীন্ত ““ক্রামর়ার মাটি হইতে নবীন ইতালণীর জন্মশণ্ডের ভুতপ্ব" 
সফল হয়। জানান যে, 

ক্রি'ময়ার যুদ্ধে অষ্টিয়া, রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করায় জারের মনে আন্দিঃ।”১ 
বিরুপতা দেখা দেয়। এাঁদকে প্রাশিয়া এই যৃণ্ধে নিরপেক্ষতা রাখায়, জায় হা পুনরায় 
জর প্রতি প্রীত হন। ১৮৬৬ খ্রীঃ বিসমাক্* যখন জামান একোরতা না 

অন্ট্রো-প্রাশিয়া ষৃদ্ধের পরিকল্পনা করেন তখন ক্রামরার যৃগ্কে 
প্রাশিয়ার নিরপেক্ষতার প্রাতদানে, রাশিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষা থাকেন । ফলে জার্মানীর 
এঁকা সহজ হয় । 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিরাট পরোক্ষ ফল এবং গুরত্বহীন কারণ বিবেচনা করিয়া 
এীতিহাসক ডোভড টমসন মন্তব্য কায়াছেন যে, “ইহা ছিল একটি বানানো যুদ্ধ, 
সম্ভবতঃ অপ্রয়োজনীয় অনেকাংশে মূলাহান কিন্তু ইহার অপারকাজ্পত ও অভাবনীয় 
ফলগুলি ছিল গভীর ও মূল্যবান ।”১ 
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গার্াহল সংস্যান্ল ম্উ 2 বু্ণ-তুক্ষী অযু 2 শ্যান্নভি- 
ফ্েন্সোল্স নহি (059 00158 01 7869, 0888000 8 7309৪০- 

থু70151) 278 7106 176865 01 898171516918170 ) 2 ক্রিমিয়ার য্দধ ও প্যারিসের 

সন্ধ স্বারা কিছুদিনের জন্য পাল সমস্যা চাপা থাকে। স্বজ্পকালের মধ্যে 
পূবাণল সমস্যা লইয়া আন্তজাতিক সঙ্কট দেখা দেয় । প্যারিসের 
সান্ধর দ্বারা তৃকী সুলতান, তুরস্কে আলোকিত শাসন ব্যবন্থা ও 

ধর্ম নিরপেক্ষতা শ্রবতণনের প্রতিশ্রাতি দেন! তুকর্ণ সাগ্রাজোর 
প্রসৃন্ট ধমণবলম্বী প্রজ্জারা যাহাতে সমান মর্যাদা লইয়া ইসলামীয় প্রজাদের সাহত 
বসবাস কাঁরতে পারে, সেজন্য এই সংস্কার নীতর প্রয়োজনীয়তা 'ছিল। সুলতান 
দ্বত'য় মহম্মদ তাঁজমং সংস্কার ব্ আধ্ানক আঙ্পোকত সংঞ্কার প্রবর্তনের আয়োজন 
করেন। তান আধুনিক শিক্ষা, ফরাস? ভাষা শিক্ষা, সামারক সংস্কার প্রভাত কাজ 
আরম্ভ করেন। পরব সুলতান আবদুল আঁজঙজ আইনের চক্ষে সমান আঁধকার, 
ধর্ম-সাহক্ুতা, প্রাদোৌশক সভায় সকল ধমের প্রজাদের প্রাতাঁনধিত্ব প্রভৃতি আইন প্রবর্তন 
করার ব্যবস্থা করেম। ইহার কলে অ-তুকাঁ প্রজাদের সাঁহত সরকারের সংঘবান্ত গাঁড়য়া 
উঠিবার সুযোগ দেখা দেয়। [কিন্তু গোল্লা সমাজ প্রচার করে যে, এই সকল সংস্কার 
প্রবর্তত হইলে তুরস্কে ইস্লামীয় ভাবধারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । পরাতনপন্থীদের 
ণ্বন্রোহের ফলে আবদুল আজজ পদচাত হন। ইহার পর 'কছযাদন প্রথম মুরাদ 

'লনর সিংহাসনে বসেন। মুরাদের পর দ্বিতাঁ় আবদুল হামদ সুলতান? 
শসন। 

“তীয় আবদুল হামিদ 'ছিলেন অত্যন্ত ধত ও কুটকোশলী লোক । 
বরতন্দের একানিষ্ঠ সমর্থক । ইওরোপণয় শান্তগৃলির চাপে তান 

কেবঙ্পমান্ মুখে৯ সংস্কার প্রবর্তনের কথা বলেন। তিনি শ্রীষ্টান 
নীতি প্রদ্দাদের ধমীয় স্বাধীনতা ও রাজনোতিক আঁধকার নাশ করিয়া 

তাহাদের উপর বলপু্বক তুকীঁকরণ নীতি চাপাইয়া দেন। তাঁহার 
একর কমণচারণরা বলকানের প্রীন্ট্রীয় প্রজাদের উপর বাড়াত কর, অথনোতিক 

ও ইসলামীকরণ চালাইতে থাকে । ইহাল্ল ফলে বলকানে দারূণ অসম্ভোষ 
।য়িত হয়। 

এঁদকে বলকান জাতগুলির মধ্যে জাতঈয়তাবাদশ ভাবধারা তার হইয়া উঠে। 

বলকানের অধিকাংশ আধিবাসধ ছিল স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর অন্তভূন্ত । ইহারা ছিল 
অর্থেডক্স গীর্জার অনুরাগ প্রীন্টান। ইহাদের মধ্যে প্যান জ্লাভ 
আন্দোলন ( £910-৩18% 10051050) নামে এক আন্দোলন প্রবল 

হইয়া উঠে। যেহেতু রাশিয়ার আধবাসীরাও ছিল স্লাভ গোম্ঠী, সুতরাং রাশিয়ার 
প্রভাবে প্যান-স্লাভ আদ্দোলন তীত্র হইয়া উঠে। 

ইতালধর জাতীয়তাবাদী এঁক্য লাভ ও জার্মানীর এঁক্য আন্দোলন বলকান জাতি- 
১9৮০1 [09570620, 

তুরগ্জের গোড়ামি 
প্রজা অসন্ভোষ 

ঞঁ 

প্যান শ্াত আন্দোলন 



প্বাণ্চল সমস্যা ২৯৯ 

গুলিকে তুকাঁ অধীনতা হইতে মুদস্ত হইবার জনা প্রেরণা দেয়। মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া 
দুই প্রদেশের আধবাসীরা সংযুক্ত হইয়া রুমানয়া রাজ্যে পারণত হয় । রুমানিয়ার 

স্বাধণনতা লাভ বলকান জাতিগহলিকে জাতীয়তাবাদ? প্রেরণা 
দেয়। মাইলোস ওন্রানে?ভচ নামক জনৈক সায় নেতআ বলকানের 

তুঙ্তী রাজা বসানয়া ও হাজেগোভিন।কে সায়ার সহিত যুক্ত কারবার জনা আন্দোজন 

আরছ্ভ করেন। কারণ এই দুই রাজ্যের আধবাসপীরাও ছিল সাব" জাতিগোষ্ঠীর 
লোক । এইভাবে সুলতান আবদুজ হামিদের ধর্মীন্ধতার দরুণ বলকানে জাতীয়তাবাদগ 
আন্দোলন তরতর হয়। 

হামিদীয় ঠ্বৈরশাসনের প্রতিবাদে বলকানের বসানয়া ও হাজেগোভনাতে 
জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাছাড়া হাজেগোভনার জাঁমদার শ্রেণী তৃক* 

সরকারের সাহায্যপ-ত্ট হইয়া হ্থানীয় কৃষকদের নমমভাবে শোষণ 
কারলে কৃষকেরা কর প্রদান ও বেগার খাটা বন্ধ করে । হাজেগো- 
1ভনার কৃষক বদ্রোহ দমনের জন্য একটি তুক" সেনাদল পাঠান 

হইলে ক্লুদ্ধ কৃষকেরা ইহাকে পরাস্ত করে। বোসানয়া, বুলগোদিয়া প্রীতি স্থানেও 
তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। সাবিয়া ও মাণ্টনেগ্রো প্রভীভ সদ্য 
স্বাধানতাপ্রাপ্ত বলকান রাণ্ট্রগীল স্লাভ জাতীয়তার সমথনে তুরস্কের বিরদ্ধে ঘ্ধ 
ঘোষণা করে। 

সুলতান আবদুল হামিদ নিম্চুর অত্য।চার দ্বারা বলকান বিদ্রোহ দমাইবার নীতি 
নেন। তক সেনাত্দর নির্মম হত্যাকান্ডের ফলে প্রায় ১২ হাজার [নরদ্ত বুলগার 

লরনারী নিহত হয় । বুলগোরয়ার গ্রামগুলি ছারখার হইয়া যায় । 

বুলগার শ্রীন্টানদের এই নহশংদস হত্যাকাণ্ডের ফলে ইওরোপাঁয় 
জনমত তুরস্কের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। ইংলাঁণডর ভুতপুব' 

প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডঞ্টোনের ন্যায় শান্তিবাদী লোকও চটিয়া গিয়া, দাবী জানান ষে, 
“তুরস্ককে পে*টলা-পাঁটীলসহ ইওরোপ হইতে চালিয়া যাইতে বাধ্য করা দরকার ।” + 

ইওরোপের জনমত তুকাঁ বিরোধী হইয়া উঠলে এই সৃযোগে রাশিয়া পুনরার 
তুরস্ককে আক্রমণ করার পাঁরকলপনা করে। আ্টিয়া যাহাতে রাশিয়ার বিরোধিতা না 

করে এজন্য রাইখন্টাডের (7২519119901) সাঁণ্ধ হ্বারা আশ্টিয়াকে 
বোপানয়া ও হাজেগোভিনায় রক্ষণাবেক্ষণের আঁধকার দানের 
প্রাতশ্রৃতি রাশিয়া দেয়। ইহার বিনিময়ে অন্টিয়া এই যুদ্ধে 

নিরপেক্ষ থাকে । জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ঘোষণা করেন যে, “বৃলগোরয়ালস 
হত্যাকাণ্ডের পর, রাশিয়ার পক্ষে উদাসগন থাকা সম্ভব নহে । যাঁদ ইওরোপ এ বিষয়ে 
উদাসীন থাকে তবে রাশিয়া একাই ইহার প্রতিবিধান করিবে ।” রুশ সেনাদল তুকাঁ 
বাহিনীকে সহজে পরাস্ত করিয়া প্লেভনা আধিকার করে এবং তুরপ্কের রাজধান? কনপ্টান- 
[িনোপলের দিকে আগ্মাইতে থাকে । তু সুলতান বাধ্য হইয়া ১৮৭৭ শ্রীঃ রাশিয়ার 
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বলকান জাত'য়তাবাধ 

ছর্জেগোতিনায় কৃষক 
বিদ্রোভ 

বুলগেরিয়ার হতাাকাণড 
ও প্রতিক্রিয়! 

রাশিয়ার বুদ্ধ ঘোষণা, 
১৮৭৭ সী 



৩০৪ ইওরোপের ইতিহাসের র-পরেখা 

সহিত স্যানন্টিফেনোর সন্ধি (15869 0? 981915970 ) দ্বারা যুদ্ধের অবসান 

'্বটান। 
স্যানান্টফেনোর সন্ধি ( ১৮৭৭ শ্রীঃ ) দ্বারা 'স্থির হয় যে ৪ (১) রুমানিয়া, সাবয়া 

ও মণ্টেনিগ্রোর স্বাধীনতাকে তুরস্ক স্বকীতি দিবে । (২) পাশ্চমে দানিয়ুব নদী 

হইতে পুবে ঈজয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভুভাগ লইয়া “বৃহৎ 
নিত পক্ষ: বুলগোঁরয়া” (818 71887 ) রাজ্য গঠন কযা হইবে। এই 

পারক্পিত রাজা তুরস্কের করদ রাজ্য হইলেও, আভ্যন্তরীন 
ব্যাপারে চ্বায়ত্ব শাসনের আধকার পাইবে । রাশিয়া এই রাজোর রক্ষাকতণ হইবে । 

(৩) তুরস্কের কয়েকাট স্থান থা, কারস, বাটুম, বেসারাবয়া এবং দোব্রুজা 
রাঁশয়া লাভ কারবে। এই চ্ছানগহীল ছিল সামারক 'দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং 
'তৈল সম্পদে সমদ্ধ। (8) যুদ্ধের ক্ষাতপুরণ বাবদ রাশিয়া তুরস্কের নিকট অথ 
পাইবে। 

ন্রালিন কহগ্রেলস ও আালিন্েন্ল অন্িগ ১৮৭৮ আহ (009 
(0907187899 01 7391]17) 800 6180 17985 01 361110) 1878) £ পূর্বাগল 

সমস্যার অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল পূর্ব ইওরোপে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসন 
নগৃতি। ইওয়োপে শত্তিসামা রক্ষার জন্য ইওরোপণয় শাস্তগ্লি 
পূর্ব ইওরোপে রুশ সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের ঘোর বিরোধণ ছিল। 

ইওয়োপায় শান্তগ্লি এই আগ্রাসনকে প্রাতহত করার জন্য ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধে যোগ দেয়। 'ক্রাময়ার বুদ্ধের পর প্যারিসের পন্ধির দ্বারা ১৮৫৬ এর৭ঃ এই অগুলে 
বুশ রাজা বিস্তারকে প্রতিহত করা হয়। 

১৮৭৭ শ্রীঃ রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের ফলে তুরস্কের পরাজয় ঘাটলে, পর্ব ইওরোপে 
পুনরায় রুশ আগ্রাসনের সূচনা হয়। বিজয়” রাশিয়া স্যানাষ্টফেনোর সাম্ধ দ্বারা 

বলকানে একতরফাভাবে সম্ষি ম্বাপন করিলে প্যারিসের সম্ধি 
তানিফেণোর সর ছারা যে শাল্তসাম্য হ্থাপিত হইয়াছিল তাহা ভাঙিয়া গড়ে। 
সট্রিয়ার বিরোধিতা রাশিয়ার এই সাগ্রাজ্যবাদী আচরণের প্রাতবাদে বৃহৎ শাস্তগণাল 

যুদ্ধং দেহ মনোভাব নেয় । ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগালি ইহা বলে 
যে, পূবাণুল সমস্যা হইল একাঁট আন্তজ্শাতিক সমস্যা । বাঁশয়া একতরফাভাবে 
প্যারসের সম্ধি নাকচ করিয়া স্যানন্টিফেনোর সন্ধি স্থাপন কারলে তাহা সহা করা 
হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের অথণ্ডতা নীতিকে স্বীকার 
করিয়া চাঁলত। স্যানান্টফেনোর সান্ধ হ্থারা রাশয়া তুরস্কের সাম্রাজ্যের আধংাশক 
'বাবচ্ছেদ করায় ইহার 'বসুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে। তৃতাঁয়তঃ, রাঁশয়া তুরস্কের অর্গত 
কায়স, বাটুম ও বেসারাবিয়া আঁধার করায় এবং নব-্রতিষ্ঠিত বুৃলগোরয়ার আঁভি- 
'ভাবকত্ব নেওয়ায়, পূর্ব ইওরোপে রুশ শীল্তির প্রসার হয়। ইহাতে ইংলপ্ড, আন্টিয়া প্রভাতি 
[দেশে ঈর্ষা দেখা দেয়। 

দানিয়ব-উপত্যকায় রুশ-আশ্রত বৃলগোরয়া রাজা গঠিত হইলে জাশ্টীয়া তাহার 

বৃহৎ শক্তির শতিদাষ্য 
নীতি 



পবণণ্ল সমস্যা ৩৪১ 

নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়। এাতছাসিক ল্যাঙ্গারের১ মতে, আস্টযার সামাজ্যের 
1ভতর স্লাভ জাতিগোম্ঠীর লোক ছিল । বৃহৎ বুলগেরিয়া গঠিত 

হইলে আম্টুয়া আশগুফা করে যে, এই সকল স্লাভ জনগোষ্ঠী 
তস্ট্িয়া হইতে 'বাচ্ছম্ন হইয়া বৃলগোরয়ার ন্যায় স্বাধীন রাজ্য 

গঠনের চেম্টা কাঁরবে। তাছাড়া রাইখন্টাডের সাম্ধ দ্বারা আম্ট্িয়াকে বসানয়া ও 

হাজেগোভিনা দেওয়ার প্রতিশ্রীত রাশিয়া দিয়াছিল (আগে পঃ ২৯৯ দেখ )। কিন্তু 
স্যানস্টিফেনোর সাঁম্ধতে রাশিয়া এই প্রাতশ্রহাত রক্ষা না করায় আষ্ট্রয়া ভয়ানক রুদ্ধ 

হয়। এাঁদকে ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ নবগঠিত বৃলগোরয়া রাজ্যে যুত্ত হইলে গ্রাস 

ইহার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানায় । বেসারাবিয়া ও দোবরুজা নামক দুইটি স্থান রাশিয়া 

আধিকার বরাম্ন রূমানিয়া অসন্তুষ্ট হয় । 

স্যানাষ্টফেনোর সাম্ধর বিরুদ্ধে ইংলপ্ড এই সকল প্রতিবাদী রাণ্ট্রগ;লির নেতৃত্ব গ্রহণ 
কারয়া, রাশিয়াকে স্যানন্টিফেনোর সন্ধি পারবর্তনের জন্য দাবা জানায় । ১৭ হাজার 

গৃর্থা সৈন্য ভারত হইতে আনাইয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী 
মাল্টা ছঁপে নামাইয়া দেন । 'ব্রাটশ রণতরণগুল দাদ্শানালস 
প্রণালণ দিয়া কৃষ্ণসাগরে ঢুকিয়া রাশিয়াকে আক্রমণের ভয় দেখাইতে 

থাকে। ইহার ফলে ইওরোপে একটি বড় ধরণের যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা দেয় । 

পূর্বাঞ্চল সমস্যা লইয়া ইওরোপে একটি যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা দেখা দিলে, 

জামণানগর প্রধানমন্তণ অটো ফন বিসমার্ক ভয়ানক 'চান্তিত হন। ফ্রান্সকে মিন্রহীন 

কারবার জন্য ?বিসমাক তিন কাইজারের চুন্ত গঠন করিয়াছিলেন । 

( আগে পৃঃ ২৫৬ দেখ )। এই তিন শান্তর দুই শান্ত ছিল অস্ট্রিয়া ও 

রাশিয়া । পৃবশণল সমস্যা লইয়া আষ্টিয়া ও রাশয়া পরস্পরের বিরূদ্ধে বৃদ্ধে নামলে 

?তন কাইজারের সাঁম্ধ ভাঙিয়া পাঁড়বার উপক্রম হয় । এজন্য বিসমার্ক ভয়ানক চিন্তিত 

হন। এমতাবস্থায় যে কোন উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ না করিলে জার্মানী গণ্ডগোলে জড়াইয়া 

পাড়বে এমন আশঙ্কা দেখা দেয় । পূর্বাঞ্চল স্ঙকটকে শাজ্তিপূর্ণভাবে মিটাইয়া লইবার 

জন্য 'তাঁন ইংলগ্ড ও রাশিয়ার নিকট এক জান্তর্তিক কংগ্রেস আহথানের প্রস্তাব দেন। 

(বিসমাক আশা করেন যে, ইহার ফলে যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হইবে এবং তিন কাইজারের 

চান্ত রক্ষা পাইবে । তান নিরপেক্ষভাবে বিবাদী শন্তগলির মধ্যে মধ্যচ্থতা করা 

আশ্বাস দেন এবং বালি'ন নগরে এক সম্মেলন ডাকার পরামশ" দেন। 

রাশিয়া প্রথম দিকে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে রাজী ছিল না। 

কন্তু রুশ মন্্সভায় মতভেদ দেখা দেয়। রুশ বিদেশমন্্রণ 

ও মীমাংসা কাউন্ট ইগনাটিয়েভ (1818067) প্রধানমন্ত্রী গোর-চাকফের 

(001০02107) সাঁহত পর়ামশ না করিয়া স্যানাম্টফেনোর সাম্ধি 

স্বাক্ষর করায় গোরচোকফ বিরন্ত হন। স্যানন্টিফেনোর সাম্ধথ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক 
সি সাগর 

১,:10206০:--0315008:000 806 0315 ৪86600 01 10187208এ8 

২4, 5, 09, [1০৮ 96058819 102 365569 0৫ 2001076, 

আগ্রিয়ার বিরোধিত। ঃ 
গ্রীন ও রুমানিয়া 

ইংলগ্ডের বুদ্ধং দেহি 
মনোভাব 

বিসমাকের সমস্ত! 



৩০২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

সঙ্কট দেখা দলে, গোরচাকফ এই সাম্ধি পরিবর্তন কারয়া ঘুদ্ধ এড়াইবার নাতি মেন ।১ 

এজন) তিনি 'বিসমাকে'র প্রস্তাবে সাড়া দেন। রুশ দূত সাবুরভ (9810010% ) 

লণ্ডনে গিয়া প্রধান্মন্তী ডিসরেইলীর সাহত সন্ধির প্রধান শঙগযীল মোটামুটি শ্থির 
কারয়া ফেলেন? ইহার পর ১৮৭৮ খ্রীঃ বালন কংগ্রেসে স্যানাত্টফেনোর সাচ্ধ নাকচ 
কারয়া বালনেষ সাঁন্ধ স্বাক্ষারত হয়। িবসমাক* বালি'ন বৈঠকে সভাপতিত্ব 
করেন। তান ।নজেকে “সাধ দালাল” (50165€ 910161) বিয়া আভহিত করেন । 

বা!লনের সীম্ঘ (১৮৭৮ প্রাঃ) দ্বারা ৪--(৯) সাাব'য়া, ম'ণ্টনেগ্রো ও রুমানয়ার পূর্ণ 

স্বাধীনতা তুক্চী স.লতান সবকার করেন । (২) বুমা।নয়াকে দোবরুজার একাংশ দেওয়া 
হয়। (৩) কারস, বাটুখ ও বেসারাবিয়া ও আথে'নিয়ার একাংশ রাশিয়া পায়। 
(8) বীনয়া ও হাতেগোভিনা প্রদেশে আম্ট্রয়ার শাসন স্থাপিত হয় । (৫) বৃহৎ 
বুলগোরয়া হাজা ব।হা স্যানাহ্টফেনোর সান্ধর দ্বারা সাঞ্ট হইয়াছিল তাহাকে তিনাট 

ৃ খণ্ডো ব্ভস্ত করা হয় £--(ক) মাপডোনয়া অগ্ল বুৃলগোরয়া 
উস পন্ধিম . হইতে বিচ্ছিন্ন কারয়া তুকণ সুলতানের প্রত্যক্ষ শাসনে রাখা হয়। 

(খ) বৃহং ঝৃূলগাঃয়'র অপর (কিছু অংশ লইয়া পূব রুমেলিয়া 
রাজ্য গঠন করা হয়। পূব রুমৌলগ্াকে নামেমান্ত তুরস্কের অধানে র।থিয়া স্বায়ত্ব 
শাসনের আধকার দেওয়া হয় । পূর্ব রুমোলিয়ার শাসনকত' শ্রীষ্টধর্মাবলঘ্বী হইবে 
ইহা শ্থির করা হয়। (গ) অবাশম্ট বুলগোরয়া লইয়। বুলগোরয়া রাজ্য গাঠিত হয় । 
বৃলগোরয়ার শালনকতণ বুলগাগদের দ্বারা বানবাচিত হইবে ঝালয়া চ্থর হয়। তুরস্কের 
সুলতান বুলগারদের 'নর্বাচিত প্রংথাঁকে অনুমোদন দিতে বাধ্য থাকবেন ইহা চ্ছির 
হয়। ইহার ফলে বুলগোরয়া কাষ'তঃ একাঁট স্বাধীন রাষ্ট্রে পারণত হয়। (৬) ইংলণ্ড 
তুরস্কের সাম্রাঙ্জোর অন্তর্গত সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করে। (৭) ইংলণ্ড তুরস্কের 
অবাঁশন্ট সাম্াজ্েের অথণ্ডতা রক্ষার সঙ্কজপ ঘোষণা করে। 1৮) বাঁল'ন পান্ধতে ফ্রান্স 

ও গ্রগসকে কোন ক্ষাতপ:রণ দানের ব্যবন্থা ?ছিল না। তবে তুরস্কের আফ্রিকার সাম্রাজ্য 
টিউাঁনন ভাবষ্যতে ফ্রান্সকে দেওয়ায় জন্য প্রাতশ্রাতি দেওয়। হয় । গ্রীসকেও ভাবষ্যতে 
স্থসালণ প্রদেশ দানের প্রাতিশ্র্াত দেওয়া হয়। 

লাতিন চুক্তিন্লর তন্মালোডলন। (01000180591 00০ [7681 01 
36017) 5 (১) বালন সাম্ধর দ্বারা পবেণগল সমস্যার অন্যতম প্রধান বিষয় বলকান 

জাতগালর স্বাধানতা লাভের আ।কাঙ্ক্ষাকে পদরা উপেক্ষা করা 
বলকান জাতীয়ত'- ্া সা + ৫ রিনি, 
রানের হয় । বৃহৎ শঙ্তিগু?ল (নক নজ স্বার্থ ও ক্ষাতপুরণ লইয়া এমন 

ব্যস্ত থাকে যে, খলকানের নিপখাড়ত জাতীয়তাবাদ তাহাদের 

মনোযোগ পায় নাই। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্ধ ডিসরেইলী বাল'ন বৈঠকে বলকাণ 
জাঁতগ-ীলর আশা-মাকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করেন। বলকান জাতগহালর মনে এজন্য 
ঘোর অসন্তোষ দেখা দেন ॥ এই কারণে বালি'ন সঞ্ধির স্ধপকাল পরেই পূবাণ্চল 
সমস্যা সঙকটগ্রনক হইম্ী উঠে॥। (২) বুলগর জাত বালনের সাঁন্ধর দারা 

পপ শশা. সস ৮ সস শপ 

100898 596০0 85070, 
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বৃলগেরিয়ার ব্যবচ্ছেদ তাহাদের প্রাত ঘোর অবিচার বাঁলয়া মনে করে। (ক) বলগার 
জাতীরতাবাদশরা পূর্ব রুমোলিয়ার 'বিচ্ছিন্বতাকে মানিয়া নেয় নাই। কছহ,কাল 

বাদে বৃলগোরয়া পৃবে রুমেলিয়াকে বুলগেরয়ার সাহত সংযুক্ত কারয়া বালন সন্ধির 
ব্যবস্থাকে ভাঙয়া ফেলে (খ, ম্যাসডো নয়া অঞ্চলকে তুরস্কের অধানে রাখার ফলে 

ম্যাপসডোনায়দের প্রাত ঘোর আঁবিচার করা হয় । যাঁদ যুলগোরয়ার সাহত মা1সডো নয়া 
যু্ত থাকত তবে উদারনোতিক জাতীয়তাবাদ? শাসনে ম্যাপিডোনিমার উন্নতি ঘাঁটতে 
পারত । বুলগোরয়া ও ম্যাসডোনিয়ার প্রতি আবিচাপের বিরুদ্ধেই ১৯১২ শঃ ও ১৯১৩ 
ঃ দুই'ট ধলকান যুদ্ধ ঘটে । (গ) বৃলগোরয়াকে ঈগীজয়ান সমদ্র হইতে বিচ্ছি্ন 

করার জন্য বৃলগোরয়ায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। বুলগার জাতি বঝতে পারে 
যে, বহৎ শান্তগুল বলকান জাতিগীলর সমস্যার প্রতি ন্যায় বিচার কাঁরবে না। 
(৩) বপানয়া ও হাজেগোভিনা প্রদেশ দুইটির আধবাসারা ছিল জাতিতে সাবায়। 
এই দুইটি স্থান জান্রন্নাকে দেওয়ার জনা সাবয়া কুদ্ং হয় । সাব'য়া যেকোন উপায়ে 
বসানয়া ও হাজেগোভনা লাভের চেষ্টা করে । ইহার ফলে অস্ট্রেসাব প্রতিদ্বাশ্ছিতা 
দেখা দেয় । (8) বাঁ্সন সম্ধির দ্বারা রুঘ।নিয়ার বেসারাবয়া অল রাশিয়াকে দেওয়।র 
জন্য রুমানয়া ক্ষুদ্ধ হয় । এঁতিহাপিক গ্রাণ্ট ও টেমপারলির মতে, বৃহৎ শান্তগল 
তুরদ্কের রাজ্য ভাগ না করিয়া, যদি বলকান জাতিগীলকে স্বাধীনতা দান কাঁরত, তবে 
বলকান জাতিগ্লর প্রাতরোদে রাশিয়া পূর্ব ইওরোপে আগাইতে পারিত না। এই 
অগুলে চ্ছায়ী শান্ত স্থাপিত হইত। 

এীতহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে, বালি'ন চুত্তির দ্বারা বেশ কয়েকটি আন্ত" 

জাতক প্রাতিদ্বান্দতার সহৃষ্ট হয়। এই প্রাতছশ্তার:ফলে ইওরোপের শান্তি ভাঙিয়া 

পড়ে। (ক) আম্দ্ীয়া বলকানে আধিপত্য 'বিস্তারেম়্ চেষ্টা করার 
মন্ট্রোেররুশ প্রাতিদ্বান্থত। তাত হইপ্না উঠে। অন্টোস্রূশ 
প্রাতদ্বন্দিতাকে কেন্দ্রে কারয়া শেষ প্ন্ত গুথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ 

হয়। (খ) আশ্ট্রয়া, বসানয়া ও হাজেগোভিনা আঁধকার করায় অশ্টিয়ার সাহত 
সাব/য়ার বিরোধ দেখা দেয় । এই দুই চ্ছানের আধবাসবনলা ছিল সাব । অত্ত সব 
জাতীয়তাবাদ আঁন্টয়ার 'বরোধা হইযম্না উঠলে জভ্্রোলাব" ছন্হ বাধে । ১৯১৪ এরখঃ 
জনৈক বসনিয়া ছাত্র অস্ট্রিয় যুবরাজ ফাঁদি“নাম্দকে গৃজিতে নিহত করিলে এই হত্যা- 

কাণ্ডের জনা অস্ট্রিয়া সাবরাকে দায় করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা বরে। অপর 1দকে রাশিয়া, 

সাঁবয়ার পক্ষ লইয়া আন্ট্ররার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাময়া পড়ে! (গ) বুলগোরয়াকে 
ব্যবচ্ছেদ করার ফলে আন্ুয়ার সহিত বৃলগোরয়ার বিরোধ দেখা দেয়। 

জানার চ্যান্সেলার বিসমার্ক বান বৈঠকে নিজেকে “সাধু দালাল” বালয়া 
বিসমার্কের পক্ষপাত আঁভহিত করেন । কিন্তু সদ্ধির শতগুলি রচনার সময় তান 
রি | আর্ুয়ার প্রৃতি পক্ষপাতিত্ব দেখান বালয়া রাশিয়া অভিযোগ করে । 

আাঠর হও ত্যাগ এজন্য রাশিয়া বিয়্ত হইয়া তিন কাইজারের চুঁন্ত (1):67-97561 
8810৫) ত্যাগ করে। বিসমাক' বালন বৈঠকে আম্মার প্রাত পক্ষপাত দেখাইবার 

আন্তর্জাতিক 
প্রতিদ্বন্বি ভা বৃদ্ধি 



৩০৪ ইওয়োপের ইতিহাসের রূপরেখা 

পশ্চাতে 'বিসমাকের একটি গভর পরিকল্পনা 'ছিল। আশ্টিয়া ছিল একাট জার্মান রাজ্য ৷ 
আঁম্টয়াকে বলকানে প্রাধান্য বিস্তারের সংযোগ দিয়া বিসমার্ক ভাঁবষ্যতে আত্ট্রপ্লার 
মাধমে বঙ্গকান অঞ্চলে জার্মানীর আধিপত্য বস্তারের পথ প্রস্তুত করেন৷ তিনি ছিশান্ত 
চুন্তি দ্বারা আন্ট্রয়াকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান সাহায্য দানের প্রাতশ্রুৃতি দেন। 
(আগে পঃ ২৫৭ দেখ )। 

বাল'ন কংগ্রেসে ইংলন্ডের ভীমকা সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। বালিন 

কংগ্রেসে যোগদানের আগেই িসরেইলি রুশ দত সাবুরভের সাহত বাঁলন সন্ধির 

ূ প্রধান শর্তগ্ালা স্থুর করেন। বার্লিন কংগ্রেসে যাহাতে 'বিসমার্ 

ইংলগ্ডের ভূমিকা ইংলণ্ডের স্বাথ ক্ষু্ না কারতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ডিসরেইলি 

আগেই সান্ধর মূল শর্তগ্ল শ্থির করেন।১ এজন্য 'বিসমার্ক বান বৈঠকে 
(িসরেইলিকে লক্ষ কাঁরিয়া বলেন যে “আম।দের পাঁরচিত ইহাই হইল আসল লোক” 

(শা) ০1৫ 16৮ 15 00৩ [000 11 ডিসরেইলি বান কংগ্রেস হইতে 'ফারয়া আসা 
বলেন যে, “বার্লন বৈঠক হইতে আম ইংলণ্ডের জন্য শান্ত ও সম্মান আনিয়া” ।২ 

?তাঁন আরও বলেন যে, “ইওরোপে তুকাঁ সাম্রাজ্য রক্ষা করা হইয্লাছে।” কিন্তু একটু 

গ্রভ্রডাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, ডিসরেইলির এই আত্মপ্রসাদ ছিল ভিত্তিহীন । 
যাঁদও রাশিয়ার এককভাবে স্বাক্ষারত স্যানাম্টফেনোর সাঞ্ধ পাঁরবর্তনে রাশিয়াকে 

বাধ্য করাইয়া, ডিলর়েইলি অসাধারণ মধাদা পান ; তবুও বাঙ্গিন সম্ধি দ্বারা ইওরোপে 

প্রকৃত শাঁ্ত স্থাপিত হয় নাই। ডিসরেইলি যাঁদ বলকানে বৃহৎ শান্তগঠালর অধিকার 
ক্ছাপনের ছায়া রাশিয়ার বিস্তার রোধ করার পাঁরবর্তে বলকান জাতিগ্রালর স্বাধীনতা 
সবণকার কারতেন তবে তাহার ছারা রাশিয়ার বস্তার রোধ করা ধাইত এবং প্রকৃত শান্তি 

স্থাপিত হইত॥ কদ্তু অতুষ্ত বলকান জাতীয়তাবাদ হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান 

যুদ্ধ আরম্ভ হয় । বলকান জাতধয়তাবাদকে বান কংগ্রেস উপেক্ষা করিয়া ডিসরেইলি 

অদুরদর্শতার পারচয় দেন। িসরেইীলি আঞ্রয়াকে, রাশিয়ার [বিরদ্ধে প্রাতিছন্ী 

[হসাবে খাড়া করার ফলে অন্ট্রোরুশ দ্বণ্্« শেষ পর্যন্ত প্রথম বি*বষংদ্ধে পারণত 

হয়। বালনের সাঁষ্ধর দ্বারা কয়েক দশকের জনা 'ভসরেইলি তুরদ্কের চ,ড়ান্ত পতন 
গবলাম্বত করেন। কিদ্তু তুরস্কের পতন ছিল আনবার্ধ। 

45৮ বান সান্ধর হ্বারা ইহা রোধ করা সম্ভব হয় নাই। শেষ পর্যন্ত 

১১১২-১৩ প্রঃ তুরছ্কের ইওরোপায় সাম্রাজ্য ধংস হয়। ইীতহাসের এই আনবার্ধ 

পারগাঁতকে ডিসরেইলি উপলাব্ধ না করায় বাঁল'ন ছ্ান্ত একাট অস্থায়ী চুন্তিতে 

পারণত হয় । 
তৃতীয়তঃ, ভিসরেইলি বার্লন সাম্ধ স্বাক্ষর কাঁরয়া “সম্মান” (0০2০৪: ) দাবা 

কাঁরলে, তিন কাষ'তঃ ইহা হারাইয়া ফেলেন! ইংলণ্ড বরাবর “তুরস্কের সামাজ্যের 
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অথণ্ডতার” নীতিকে অনুসরণ করিত। প্যারিসের স্ম্ধিতে ইংলশ্ড তুরস্ককে তাহার 
সাম্রাজোর অথণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রাতশ্রাত দেয়। কিন্তু বাঁলনের 

ব্রিটেন কর্তৃক তুরস্কের 
অখণ্তা নীতি ত্যাগ : সন্ধিতে ইংলণ্ড সাইপ্রাস আঁধকার করিয়া এবং রাশিয়াকে কারস, 
তুরক্কের হতাশ। বাটুম, বেসারাবিয়া দিয়া এবং বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার 

কারয়া কার্যতঃ তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করে। তুরস্ক ইংলণ্ডের এই 
কাজকে বিশবাসঘ!তকতা বাঁলযা মনে করিত। এজন্য বাঁলনের সাম্ধর পর তুরস্ক, 
ইংল্ডের 'মিত্রতা ত্যাগ করে! এ. জে পি. টেইলারের মতে, বালি“নের বৈঠকে কুটনোতিক 
জয়ের ফলে ইংলশ্ডের আত্মীব*বাস বাঁড়য়। যায়। ইংলণ্ড নিজেকে মহা শান্তধর বাঁলয়া 
মনে করে। কছহাদনের মধ্যে কাইজারের জামণানশর সামারক আস্ফালন আরম্ভ হইলে 
ইংলন্ডের গর্ব খর্ব হয় । মোট কথা বালি'নের সাম্ধর দ্বারা ইওরোপে শান্ত চ্ছাপনের 
চেষ্টা ব্যথ' হয় । এই সন্ধির দ্বারা বলকান একাঁট আগ্রকুণ্ডে পারণত হয় । বলকানের 
অশান্তি হইতেই প্রথন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় । বালি'ন সম্ধির ছারা যে অন্ট্রোরশ ও 
অন্ট্রো-সাবেণ প্রাতিদ্বাম্ছতা আরম্ভ হয়, জ।মানণ আণ্টুয়ার পক্ষ লইলে তাহা তীব্র হইয়া 

উঠে। শেষ পর্যন্ত সেরাজভো হত্যাকান্ড উপলক্ষে আন্টয়ার সাহত লাবয়্ার যুদ্ধ 
বাধিলে রাশিয়া সাবিগ়ার পক্ষ নেয় এবং জার্মানী আন্ট্রিয়ার পক্ষ নেয়। ইংল'ডও 
রাশিয়ার সাহত ব্লিশন্ত আতাঁতের ফলে এই যহদ্ধে জড়াইয়া গড়ে । সতরাং এই সম্ধির 
ছারা পৃবাঞ্ল সমস্যার সমাধান আদৌ হয় নাই। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ইংলন্ডের জন্য 
সম্মান এবং শান্তি আনার দাবী ছিল অযৌন্তিক। 

প্রথ্থ»ম লন্ষন্ন স্যুছধ ১৯১২ ভীত (59 078৮ টা] সাত ) ৪ 
বালি'নের সান্ধ (১৮৭৬ প্রঃ ) দ্বারা পূবাণঙ্স সমপ্যার সমাধান না হইলে ক্রমে ক্রমে 

সঙ্কট বাড়তে থাকে । বৃলগেরিয়া বার্লনের সান্ধি ছারা তাহার বাবচ্ছেদকে অগ্বীকার 
কারয়া প্ব“ রঃমোলয়াকে বৃুলগোরয়ার সাহত ১৮৮৫ খ্রীঃ সংযুক্ত 

সবক করে। বুূলগেরিয়ার শান্ত বাদ্ধর ফলে, বলকানের অপর বিকাশশখল 
আশঙ্কা রাজা সাব'য়া ঈর্ষা বোধ কলে । সাবিয়া বুলগেরিয়াকে আক্রমণ 

কাঁর়লেও বূলগোরয়ার হাতে সায়া পরাস্ত হইয়া বৃখারেন্টের সম্ধি 
স্বাক্ষর করে । ইতিমধ্যে ইংলশ্ড প্রভাত শান্ত উপলাধ্ধ করে বে, বুলগোরকার সহিত পৃব' 
র-মোলয়ার সংয্ন্ত সমথ'ন না কাঁরলে মহা গোলযোগ হইবে । সুতরাং ইংলপ্ড প্রভৃতি 
শান্তর প্রভাবে বুলগ্োরিয়ার সাহত পর রুমেলিয়ার সংযযুন্ত তুক সলতান মাণিয়া নেন। 
1কন্তু বলগোরয়ার শান্ত বৃদ্ধির ফলে বলকানের অপর জাতিগুলি আশওকা বোধ করে। 

ইতিসধ্যে ক্ল৭ট ছাপ লইয়া গ্রাস গু তুরস্কের সঙ্ঘর্য বাধে । বালি'নের সম্ধির ছারা 
কুট দ্বপকে তুরস্কের অধদনে রাখা হয় । কিন্তু এই দ্বীপের গ্রিক আধবাসারা গ্রথসের 

সাহত নংযুন্তর দাবা জানার়। শেষ পধ'্ত ভ্'ট হাপের উপর 
রা দ্বীপের দমন্ত। আঁধকার উপলক্ষে গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংলপ্ড, ফ্রান্স 

প্রভৃতি শীশ্তগ্ীলর হচ্তক্ষেপে তুকাঁ সনলতান ক্রাঁটের দ্বায়ত্বণাসনের আঁধকার স্বঁকার 
করেন। ইহাতে গ্রাস দারুণ অসন্তুষ্ট হয়। 

ইওরোপ (ব. এ.)--২০ 
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এইভাবে বাসন সাম্ধর পর ধলকানের জাতায়তাবাদখ বিদ্রোহে তুরস্কের সামাঙ্ো 
ভাঙন দেখা দেয়। তুক সুলতান বলকানের এই বিদ্রোহ দমনে বার্থ হন। সুলতান 

রি আবদুল হামিদের এই বার্থতার জনা জাতীয়তাবাদশ তুকাঁ কমচার্খ 
উদ্ভব £ সাম্াঙ্যে . ও সেনাদের মধো দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইহারা অনেকেই 
দমন নীতি ছিল পঃচ্চাত্য ।শক্ষান্ত 'শীক্ষত । ইহারা তুরস্কে নর্বাচত সরকার 

প্রবর্তন এবং তুকঁ সমমাজ্ঞা রক্ষার জনা দাবী দানায়। এই নব 
ভাবে উদ্দঘাপত তুক্ধ যুবকদের না ছিল “তরুণ তুকন” (%08106 28108 ১৯৫৮ 
প্রীঃ তরুণ তুকখদের বদ্রোহছের ফলে সুলতান আবদুল হামিদ পদছাত হন । তরুণ তুকন 

গোত্ঠী সরকারণ ক্ষমতা আঁধকার ক্রয় দ্ঢ় হাতে বঞ্কান বিদ্রোহণীদের মে'কাবিলার 

চেষ্টা করে। তরুণ তু্পরা প্রান্টায় প্রজাদের বলপূব'ক তুকাঁকরণ আরম্ভ করে এবং 

তাহাদের উপর দারুণ অত্যাচ!র চালায় । ৃ 

এদকে তুরদ্কের শাসন ক্ষমতা লইয়া তরুণ তুকাঁদের সাহত সুলতানের বিরোধের 
সযোগে আঁ্টয়া, বসানয়া ও হাজেগো ভিলা প্রদেশ দুইটিকে পুরা আষ্টিয়ার 

সাম্রাজ্যভুত্ত কারয়া নেয় । ধলকানের জাতগুলিও এই সুযোগে 
বর্ণকান লীগ গঠন সঙ্ঘরদ্ধভাবে তাহাদের স্বাধীনতা অজনের সঙ্কঙ্প নেয় । বলকান 
জাতগুীল ইহা উপলাব্খ করে যে, বৃহৎ শক্তিগুলি তাহাদের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য 

কাঁরবে না। বলকানের জাতিগ্াীলকে ঠানজ চেষ্টায় স্বাধীনতা অজ'ন করিতে হইবে। 

ভোৌনজোলেস ( ৬€1129103) নামে এক গ্রীক রাজপাীতাবদ বলকান জাতিগদলিকে 
এউঁক্যের প্রয়োজনধয়তা বুঝাইতে সমথ হন। ইহার ফলে ১৯১২ প্রঃ বলকান ল+গ 
গঠিত হয়। এই সঙ্ঘের লক্ষ্য ছিল তুরস্কের হাত হইতে ধলকান জাতগীলর মুক্তি 

জন করে। 
বুশ মন্য আইভোলসিক ([1201911) দার্দানালিস প্রণালীতে পুশ জাহাজ 

চলাচলের স:বধা আদায়ের জন্য বলকানে গোলযোগ সাত্টির 
রুশ নীতি পক্ষপাতণ ছিলেন। সুতরাং তিনি বলকান লগগকে গোপনে 

সমর্থন দেন। 

ইতিমধ্যে তরঃণ তুকাঁদের দ্বারা ম্যা'সডোনিয়ার আধবাসীরা নির্যাতিত হয়। 

বলকান লগ দাবী জানায় যে, সৃলতানকে ম্যাসিডোনিয়ায় উদারনোৌতিক শাসন ও 

অন্যান্য প্রাঁতশ্রত সংস্কার চাল করিতে হইবে । কিন্তু তু 
প্রথম বলকাননুক্ত সরকার এই দাবগ অগ্রাহা করিলে বলকান লগ তুরস্কের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ ঘোষণা করে । গ্রীস, সায়া, বুলগেরিয়া ও মাপ্টনেগ্লো বলকান লীগের এই চার 

সদস্য তুরস্ককে চাঁরাদক হইতে আক্রমণ কাঁরলে, তুরস্কের শোচনীয় পয়াজয় ঘটে। এই 

ষুদ্ধের নাম ছিল প্রথম বলকান ঘৃষ্ধ (১৯১২ প্রাঃ )। 

তুরর্ণ সরকার লপ্ডনের সান্ধ (101)5805 01 1.02000 ), ১৯৩৩ শ্রীঃ দ্বারা 
প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটায় । কনস্টাশ্টিনোপল ও থেদ বাদে বলকানের 

অপর সকল অগল তুক আঁধকার মস্ত হুয়। তুরস্কের ইওরোপায় সামাজ্যের 



পৃবাঞ্চল সমস্যা ৩০৭ 

সতন ঘটে। ঈীজয়ান সমর ইইতে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত সকল স্থান তুরস্ক বলকান 
লীগের হাতে ছাড়িয়া দেয়। আলবানিয়াকে একটি স্বয়ংশাসিত 

রাজা হদাবে স্বীকার করা হয়। ক্রাঁট দ্বীপ গ্রগসকে ছাড়য়া 
দেওয়া হয়। বলকান য.ঘ্ধের ফলাফল ছিল সংদরপ্রসারণ । 

বুলকানে তুকাঁ সাম্রাজ্য যবংপের ফলে ইওরোপের শান্তসাম্যের ক্ষেত্রে অহ্থিরতা দেখা দেয়। 

ভ্িতীন্ত্ স্রলন্ফান্ন স্ুু,। ১৯১৩ শী? (7116 9899০0100 13918817 

৮৪৫) 8 তুরস্কের হাত হইতে বলকানকে মস্ত কারবার পর (১৯১৩ প্রঃ) বলকান 

লীগের সবস্াদের মধো ঘোর প্রাতদান্ৰিতা ও ঈধণা দেখা দেয় । তুরস্ক যে সকল স্থান 

নি ররর বলকান লাগের হাতে ছাড়িয়া দেয়, তাহার আধকার লইয়া সাবিয়া 
তন্বঃযাসিডোনিয়ার ও ব;লগোরিক্নার মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হয়। সার্বিয়া ।ছল 
শমসা। সমুদ্র সংযোগহখন রাজ্য । সুতরাং সায়া দাবী করে যে, 

মাঃসডোনিয়ার বৃহৎ অংশ তাহাকে দয়া ঈজিয়ান সমযুদ্র পষন্ত 
তাহার যোণাযোগ স্থাপন কাঁরতে দিতে হইবে । কন্তু বুলগোরয়া, সা বায়ার দাবা 

অগ্রাহ্য করে। এদিকে ম্যালডো নয়া পাব বলগার ও গ্রাক জাতিয় লোক বাস 

কারত। এই কারণে সায়া, বুলগেরিয়া ও গ্রীস, ম্যাসডো!নয়ার ব্যবচ্ছেদ দাবী 
করে! বুলগোরক্লা ইহাতে সম্মত হয় নাই। 

১৯১৩ গ্রথঃ বংলগোরয়ার সেনাদল গ্রাস ও পাবিয়াকে আক্রমণ কারলে 'দ্বিতায় বলকান 
যহদ্ধ আরম্ভ হয়। বৃলগোরয়ার বরুষ্ধে গ্রীদ ও সাবিয়ার সাহত 

দ্বিতীয় বলকানঘুদ্ধ রুমানিয়া ও মাণ্টনেগ্রো যোগ দেয়। সাম্মীলত আক্রমণের ফলে 

বুলগেোরিয়া পরাস্ত হইয়া বৃখারেছ্টের সাধ (১৯১৩ গ্রীঃ) স্বাক্ষর করে । 
বুখারেণ্টের সাম্ধর দ্বারা ম্যাঁসডোনিয়ার বৃহ ভাগ সাবিয়া, গ্রীস ও মান্টনেগ্রো 

পায়। বূলগেরিয়, রূমানিয়াকে দোবরুজা ও 'সাঁলন্টিয়া ছাড়িয়া দেয়। তুরস্ক 
গ্াড্রিয়ানোপল পায়। দুই বলকান যুদ্ধের ফলে তুরস্কের 

ুখারেষ্টের সন্ধি ইওরোপথয় সামাঙ্গ্য চূড়ান্ত ভাবে ধ্বংস হয় । তুরস্ক অতঃপর একটি 
এশগয় শান্ততের পাঁরণত হয় । বলকান যুদ্ধের ফলে পার্বিয়া প্রবল হইয়া উঠে । বসনিয়া 

ও হাজেগোভনা উদ্ধারের জন্য সাবা আন্ট্রয়ার সাহত দ্ন্দে প্রবৃত্ত হয়। বলকান 

যূদ্ধ ছিল প্রথম বিম্বষহদ্ধের প্রস্তাবনা বশেষ। এই রী ফলে উদ্ভূত ম্ট্রো-সাব় 
হম প্রথম বিশবষুষ্ধের সূচনা করে। 

শাওনের সম্থি 
১৯১৩ খ্বীঃ 

পাঠ্যসূচাঁ 

৬১। 96601) ৬1865017016 7২155 01 2010109110155 11) 005 0391180, 

২1 4.0. ৮. 199101--90902519 01 7185061% ০01 72010196, 

৩। 7)৪৮1৩9---115601% 01 0076 1০81 2851. 

৪1 79201061169 0০812011055 5150015 ০0191101910 10161£0 ১০110. 

$।1603091159--2091210 ৪0৫ 0176 13581 12990. 



৩০৮ ইওরোপেল্স ইতিহাসের র:পরেখা 

৬। 3. &, 2. 7181110/658506100 099501010. 

৭। ).219৮০1---315179101 9100 17195 5$90510 01 4111210065, 

দ্রানিহস্ণ অধ্যাম্্ 

তৃতীয় ফরাসা প্রজাতন্ত্র 
(10170611710 5121001) 1২60010110) 

ততীস্ত প্রজাভভ্ঞ্র ও খিভ্রার্সেক্র শীভিি (09 110170 3000011৩ 

8700 606 7১০1105 01 11)1678 )£ ফ্লাঙ্কো-প্রাশয় যুচ্ধে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় 
নেপোলিয়ন পরাজত ও বন্দ হইলে, ফ্রান্সে 'ছিতীয় সাম্রাজোর (95০09200 11079176 ) 

অবসান ঘটে। ফরাসী প্রজাতান্তিক দল ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ 
থঃ ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজ্জাতন্ঘ ঘোষণা করে। তৃতায় প্রজাতন্রের 

সংবিধান রচিত হওরা সাপেক্ষে এক অস্থায়খ সরকার হ্থাঁপত হয়। 
থিয়াস" নামক প্রখ্যাত রাজনশীতিজ্ঞ এই অহ্ছায়শী সরকায়ের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত 
হন। থিয্নার্প সব্প্রথম বিজয়ী জার্মান সরকারের সাহত ফ্লাঙ্কফুর্ের সাঁন্ধ চুন্তি 

(580 ০1 0180111%) স্বাক্ষর করেন । সাঁম্ধ প্রস্তাব আলোচনার সময় থিয়াস 

বারবার 'বিসমার্কে সতর্ক করেন ষে, ফ্রান্সের ন্যায় আত্মবগণ দেশকে অপমানজনক সাঁন্ধ 

স্বাক্ষরে বাধ্য করিলে, ফ্রান্স জার্মানীকে কখনও ক্ষমা করিবে না। কিন্তু বিসমাক" 
দুথয়ার্সের এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন নাই । ফলে পরাজিত এবং বিধবস্ত ফ্রান্স 
ফ্লা্কফুট* সাঁম্ধি দ্বারা জার্মানীকে আলমসাস ও লোরেন প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে এবং বিশ্লাট 

অঙ্কের অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয় ॥ আলসাসের ফরাসী আঁধবাসশীরা জামণনীর 
অধখনতা স্বীকারে বাধা হয় ॥ এই সন্ধি ভবিষ্যতে ফ্রা্কো-জার্মীন সম্পক“কে 'বিষময় 

করয়া তুলে এবং শেষ পষন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স এই দুই প্রদেশ জার্মানীর নিকট 

হইতে পুনরুদ্ধার করে । 
1থয়াস' লক্ষ্য করেন যে, জার্মানাকে ক্ষাতপুরণের অর্থ পারশোধ না কারলে জার্মান 

সেনা ফরাসী ভূমি ত্যাগ করিবে না। এজনা থয়ার্স বহু চেষ্টায় ১/৭৩ প্রাঃ মধ্যে 
জামান ক্ষাতপূরণ মিটাইয়া, ফ্রান্সকে শত সেনা মু্ত করেন। ফরাসীয়া ইহার ফলে 
হফ ছাড়তে পারে এবং প্রজাতন্তী সরকারের জনাপ্রয়তা বাড়ে । 

প্যান্সিতন স্কক্ষিউডন্সেন্স ভিজ্োহ (8০16 01 £)৪ 78189 

00171)819 ) 8 অস্থায়৷ প্রজাতন্লী সরকারের সম্মুখে সবাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা ছিল 
প্যাঁরস কাঁমউনের দ্রোহ ( ২6৮০1 06 0৮6 78115 00121070715 )। প্যারিস 

কাঁমউনের বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে রক্ষণশদঈল এীতহাসিকরা ষে 
গ্রিস কমিউনের ব্যাখ্যা দেন তাহা প্রথমে উল্লেখ্য । (১) প্যারস নগর? ছিল 
বিজ্রোহের কার বিপ্লবের তাঁর্থভুমি। এই শহরে প্রজাতাম্িক দলের শান্ত সর্বাধিক 
বেশ ছিল। ফলে পারিস নগরীর লোকেরা মনে করিত যে প্রজাতন্ত্র ফ্রান্সের যোগ্য 

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র 
ফ্রাঙ্কফুটের সব্ষি 



ভূতীয় ফরাসী প্রজাতন্ম ৩৩৯ 

সাাজধানগ হইল প্যারিস নগরণী । কিন্তু প্রজাতন্' সরকার প্যারিসকে রাজধানী ছিপাবে 
নিবাচন না করিয়া ভার্সাই নগরণতে রাজধানণ স্থাপন কাঁরলে প্যারিসের আত্মমধাদায় 

আঘাত লাগে । (ই) অস্থায় সরকারের জাতীয় সভার ( ট8007121 4১986001) ) 

নিবাচনে প্রজাতন্ত্র দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নাই। জাতীয় সভায় বহহ রাজতন্লী 

নিবণচিত হইয়াছিল । ভাসণই নগরণ ছিল রাজজতশ্াগ ফ্রান্সের রীতহাসিক রাজধানী ॥ 

ভার্সাই শহরের লোকেরাও ছিল রাজতন্ত্রবাদী। সুতরাং প্যাঁরসের প্রজাতল্মীরা 

আশগকা করে যে, ভাসণইয়ের রাজধানণ হ্থাঁপ্ত হইলে প্রজাতন্ত ধংস হইয়া রাজতন্দ 

ফিরিয়া আসবে । (৩) জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্যারসের নাগারকরা তাহাদের 

জশবন পণ করিয়া বাধা দেয় । প্যারিসের প্রাত গৃহে দূ্গের ন্যায় জার্মানদের প্রাতরোধ 

করে। শেষ পর্যন্ত খাদ্যাভাবে প্যারিস জার্মানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই 

এতিহাঁসক প্রাতরোধের ও ত্যাগ স্বীকারের 'বানময়ে প্যারিসকে রাজধানী হিসাবে 
নিবণচন না করায় এই নগরের ঘোর হতাশা দেখা দেয়। 

(8) ভাসণই শহরে রাজধানখ চ্ছাঁপত হইবার ফলে প্যারসের বাঁণক ও দোকাণ- 

দারেরা আশঙ্কা করে যে তাহাদের ব্যবসায় মন্দা দেখা দিবে। ভার্সাই সরকার 

আন.কুলোে ফুলিয়া ফাপয়া উঠবে ॥ বিপ্লবী, দেশপ্রেমী প্যারিসের 
অর্থ নৈতিক কারণ নাগরিকরা হতাশায় ও দারিদ্র্যে 'নমাঁজ্জত হইবে। প্যারসের 
বেকার ও দরিদ্র নাগাঁরকদের লইয়া জাতীয় রক্ষীবাহন বা ন্যাশানাল গার্ড গাঠিত 

হইয়াছিল। ইহারা দৌনিক ১২ ফাঁ ভাতা পাইত। প্রঙ্গাতণ্ঘী সরকার প্যারিসের 
এই রক্ষীবাহিনী ভাঙিয়া দিলে বহ্ লোক এই সামান্যতম জীবিকা হইতে বঞ্চিত হয় । 
(৪) এদকে অস্থায়শ সরকার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া প্যারিসের নাগারকদের 

বকেয়া কর, বাড়ীর খাজনা প্রভীতি আবলম্যে শোধ দিতে বাঁললে, প্যারিসের লোক 

ভগঞ্কর চটিয়া যায়। এই সকল কারণে প্যারিস তাহার নিবণচিত কমিউনকে গ্বাধান 
সরকার হিসাবে ঘোষণা কারয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধানতা অগ্রাহা করে। 

(৬) এ্রাতহাসিক থিওডোর জেজ্ডিন উপরোন্ত কারণগুলিকে স্বীকার কারলেও, 

প্যারসের বিদ্রোহের পশ্চাতে আরও গভাঁর মূল কারণ ছিল বলিয়া মনে করেন । 

প্যারিস ছিল বামপন্থী ও বিপ্লব চিন্তাধারার পাঁচম্থান। 

এ আদর্শের ভারসনইয়ের রাজতদ্রণ জাতীয় সভায় নেতৃত্বে প্যারিসের জ্যাকোবিন 
ও নৈরাজ্যবাদখ গোষ্ঠীর আস্থা ছিল না। ইহারা এই কারণে 

প্যারিসে একাট সমাঞ্জতাশ্মিক সরকার স্থাপনের চেষ্টা করে। (৭) প্যারস কাঁমউনের 

দ্রোহ ছিল একটি সমাজতান্তিক বিপ্লব । ইহাদের নিকট কেবলমান প্রজাতন্্র প্রাতষ্ঠাই 

শেষ কথা ছিল না। ধনবস্টন, উৎপাদন বাবন্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্রণ, জশীবকার 
আঁধকার প্রভৃতি মৌলিক আঁধকার অর্জনও ছিল এই বিপ্লবের লক্ষ্য । এক কথায় ফ্লান্সের 
[িপধাড়ত ও আধকারহখন শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ছিল এই 'বিপ্রবের মূল। ফরাসী 

সমাজতাণ্রিক লুই রল্যাৎক মন্তব্য করেল যে, “ফ্রান্সে একটি প্রেণী যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ।” 

৪) প্যারিসের বিপ্লবীদের দাবণ ছিল সরকারের ক্ষমতার বিকেশ্দ্রীকর । রাজতগ্তী 



৩১০ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

যুগে ফ্ান্পের গ্রাম ও শহরগঠীলর স্বায়ত্রশাসনের অধিকার লোপ করিয়া শাসনব্যবস্থা: 
কেম্দ্রীকরণ করা হয়। প্যারিসের বিপ্লবীদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার ছল স্বৈরাচারী ও. 

হগানীয় স্বার্থের প্রীতি উদাসীন। তাহারা দাবী কনে যে, প্রতি অঞলে নিধারত 
প্রাতনিধি লইয়া কামউন গঠন করিয়া ইহাদের স্থানীয় শাসনের দায় [দতে হহবে। 

কামউনগৃলির প্রতীনাঁধ লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠন কাঁরতে হইবে । ৯০ জন সদস্যের 
এক কমিউন হ্ছাপন করিরা প্যারসে কাঁমউন গঠন করা হয়। প্যারসের কমিউনিষ্ট 

সোস্যালিঘ্ট ও প্রজাতন্ত্রীরা ইহার সমর্থনে দাঁড়ীয়। বিক্ষুব্ধ ও বিতাড়িত জাতীয় রক্ষী 
বাহিনদ অস্ত হাতে লইয়া ইহার পাশে দাঁড়ায় । 

অন্থায়শ সরকারের রাস্ট্রপাতি থিয়াস: সর্বপ্রথম জা।তকে বুঝাইয়া দেন যে, তৃতাঁয় 
প্রজাতন্ম হ্ছায়শ হইয়াছে । ফ্রান্সে রাজতন্ত্র গ্াপত হইবার সম্ভবনা আদপেই নাই । 

প্যারস কামউনের 'িদ্রোহ দমন না করা হইলে ফ্লান্সের জাতীয় 
এঁক্য ভাঙিয়া পাঁড়বে। অতঃপর [তীন সেন।প'তি ম্যাকমেহনকে 
প্যারসের বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করেন। তিন সপ্তাহব্যাগ! 

প্রচণ্ড যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের পর পারিস নগরী ম্যাকথেহনের নিকট আত্মসমর্শন করে। 
এই গৃহযদ্ধে প্রায় ১৭ হাজার ফরাসী নাগারক নিহত হয় । লাল সমাজতন্তীদের 

মৃতংদহের উপর দয়া হাঁটয়া বুজেশীয়া প্রজাতদ্তী সেনা প্যারিসে তাহাদের বিজয় পতাক! 
উড়াইয়া দেয় । 

রাষ্ট্রপাত থিয়াস ফরাসম জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'কছ- কিছ সংস্কার 
প্রবর্তন করেন। (১) তিন শাসন ক্ষমতার বকেন্দ্রীক্ণ কাঁরয়া ছোট ছোট শহরগহালর 

মেয়র ও নগরসভার সদসাদের নিবাচনের মাধামে নিয়োগের 

প্রথা চালু করেন । বড় শহরগুলির মেয়র বা নগরপ্রধানকে কেন্দ্রীয় 
সরকার দ্বারা নিষুস্ত কারবার ব্যবন্থা বহাল রাখা হয় । (২) স্থাপীয় নিবাচিত সভাগুলির 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় ॥। (৩) তান নির্বাচিত জাতীয় সভাকে ফ্রান্সের সাবভোম 
ক্ষমতার আঁধকারণ বালয়া ঘোষণা করেন। (8) প্রাপ্তবয়স্ক ফরাস? পুরুষদের 

বাধ্যতামূলক সামারক শিক্ষা গ্রহণের নিময় চালহ করা হয়। (৫) ফরসা বাহিনীকে 
সবাধুনক অস্ে সাঁ্জত করা হয়। 

১৮৭৩ শ্রীঃ তৃতীয় প্রজাতন্মের স্ধাবধান গৃইত হয়। ফ্লান্সে 'দ্বিক্ষশবিশিষ্ট 
আইন সভা এবং গণভোট প্রথা চাল হয় । এই সংবিধানে রাস্ট্রপাঁতকে শাসন বিভাগের 

প্রধান বলা হয়। তাহার কার্যকাল ৭ বংসর হ্থির করা হয়। 

মন্তীসভাকে তাহার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দারদ্ববদ্ধ 
করা হয়। নতন সংবিধান অন:সারে জেনারেল ম্যাকমেহন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। 
প্রয়োজন বোধ করিলে রাষ্ট্রপতি, সিনেটের অনমোদনকমে নিয়কক্ষ বা গ্রাধানাধ সভা 
ভাঙিরা দিতে পারিবেন বলা হয়। 

প্রেসিডেন্ট ম্যাকমেহনের শাসনকালে, রাজতগ্ঘদের জমতা নিয়ন্ণের জন্য যে বিল 
আনা হয়, তিনি তাহার বিরোধিতা করায় ফ্রান্সে শাসনতান্লিক স্কট দেখা দেয় । 

প্যারিসের বিঞ্রোহ 
দখল 

ধিয়ার্পসের সংক্ষার নীতি 

নুতন সংবিধান গ্রহণ 
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প্রজাতান্রিকরা অভিযোগ করে যে, প্রেসিডেন্ট ম্াকমেহন ফ্রান্সে রাজতম্ঘ ফিরাইয়া 
আ'িবার চেষ্টায় আছেন । এদিকে বিসমাক' আশওকা করেন যে, ফ্রান্সে রাজতন্ঘ ফারলে 

ইওরোপের অন্যান্য দেশের রাজশান্তগ্ল ফ্রান্সের প্রাত সহানুভূতি জানাইবে। ফলে 

প্রজাতশ্ী ফ্রাম্ম ইওরোপে যে মিন্রহীনতায় ভুগিতেছে তাহার অবসান ঘাঁটবে। ফ্রান্স 
মিন্রলাভ করিলে শান্তণাল? হইপ্লা জামণনগকে ১৮৭০ শ্রণঃ পায়ের প্রাতশোধ লইবার 

জন্য আক্রমণ কঝারবে। সতরাং ফান্সে যাহাতে প্রজাতন্ত্র বহাল 

থাকে এজন্য 'বসমাক প্রভাব খাটান। এই সঙ্গে তান ফ্রান্সের 

সামারক শান্ত বৃদ্ধি লক্ষ্য কাঁরয়া “যুদ্ধাত্ক” (৬৪7 5০816 ) 

সন্ট করেন। (আগে প্ঃ ২৫৬ দেখ)। যাহা হউক রাশিয়া ও ইংলপ্ডের চাপে 

[িসমাক: ক্রন্সে হচ্ক্ষেপ করতে বিরত থাকেন। ১৮৭৯ শ্রীঃ মযাকমেহন রাখ্ট্রপাতর 

গদে ইস্তফা দেন। 

পরবতর্ণ রাষ্ট্রপাতি ছিলেন জুলেন গ্রেতগ (8155 016৬5 )। গ্রেভা, ফ্রান্সের 

রাজন? রাজতন্ত্র ভাই শহর হইতে প্রঙ্জাতন্তরী পাাংরসে স্থানান্তর করেন । তিনি 

শ্রাগকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আঁধকার এবং মিউানাসপাালাট- 

হুজেদের শাসন. গীলর অবাধ নিবাচনের আধকার ?দলে ফ্রান্সে প্রজাতন্মের ভিত্তি 
*্তহয়। জলেস গ্রেভীর পর জ্লেন ফেরা রাম্ট্রুপাতির পদে বসেন। জঃলেস ফেরার 

শাসনকালে সরকারখ কর্মচারীদের মধ্যে দুনাতি-প্রবণতা বাঁড়লে+ এবং পানামা খাল 

সম্বন্ধে অর্থনৈতিক কেলেওকারণ ঘাঁটলে প্রজাতন্মের বিরুদ্ধে রাজতন্তীরা সোচ্চার 

হইয়া উঠে। 
লুনা আন্দোতলনন (10809 80818715191 11956106106) 8 জলে 

ফেরণ রাষ্ট্রপাতি পদ হইতে পদত্যাগ করার পর, তৃতীয় প্রজগাতন্ঘ এক অভূতপূব বিপদের 

সংমুখান হয়। জুলেস ফেরীর শাসদকালে মল্্ীসভা ও উচ্চ 

কমণ্চারীদের মধ্যে দ:ুনর্শীত-প্রবণতা বাড়ায় প্রজাতন্মের বিরমন্ধ 

দারুণ সমালোচনা দেখা দেয় । পানামা খাল সম্পাঁকত কেলেওকারীর দরুণ সরকারের 

খুব বদনাম হয়। জুলেস ফেরীর পর কার্ণোত (081706) তৃতায় প্রজাতন্মের 

রাষ্ট্রপাতর পদে বসেল। বিখ্যাত প্রজ্গাতাচ্ঘিক নেতা গামবেটার (9210৮96161) মৃত্যু 

ঘটার ফলে প্রজ্ঞাতান্লিক দলের শঙ্খলায় ভাঙন ধরে। এাঁদকে সঙ্পকারের বাড়াত ব্যয় 

নির্বাহের জন্য করের হার বাঁড়লে লোকে প্রজাতব্্রণ সরকারের উপর থাস্পা হইয়া উঠে। 

এই সময়ে ফ্রান্সের অনাতম জনপ্রিয় ও বন্তুতাবাজ সেনাপতি বদলাঞ্জার সাম'রক 

[বভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিধুত্ত হন। বূলাঞ্জার ছিলেন ছদ্ম স্বৈরতগ্তী। তিনি 

মৃথে প্রজাতদ্রের প্রাত আনগত্য জানাইলেও তাঁহায় লক্ষ্য ছিল 

বৃলাগ্ারের ঘৈরতত্ত্বাঘ সামরিক একনায়কতন্ত হ্থাপন করা । এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 
তিনি প্রঙ্জাতন্মের বিরদ্ধে তুমুল সমালোচনা এবং ব্যন্তগত জনাপ্রযনতা বাড়াইবার 

চেষ্টা করেন। সামরিক বিভাগের সমর্থন পাইবার জন্য তান সামারক সংস্কার 

১,  পুগ9০3০29 29181--5152006, 1948---1945. ০ |, 

রাঞ্ুপাভ মযাকম্হনের 
শাসনকাদল £ যুগধাত 

নীতির পৰণনা 
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প্রবর্তন করেন। সাধারণ সেনাদের বেতন বাড়াইয়া দেন। ক্রমে 'তান সংবিধান 
সংশোধনের কথা বলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাপক প্রচার চালান । তাঁহার আসল 
উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান সংশোধনের ছলে নিজ একনায়কতন্ স্থাপন করা । 

বুলাঞজার আইন সভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়া সরকারের বিযুদ্ধে তীব্র 
সমালোচনা চালাইয়া জনাপ্রয়তা লাভ করেন। প্রঙ্জাতন্ন 'বিরোধা 
সকল গোষ্ঠী জেনারেল বূলাঞ্জারের পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। 
রাজতন্ত্র ক্যাথলিক দলও খলাজারের পক্ষ নেয়। 

প্রজাতন্্বাদণরা উপলব্ধ করেন যে, সেনাপাতি বূলাঞ্জার প্রজাতশ্ব্রের বাক: স্বাধীনতা 
প্রভীতর সুযোগ লইয়া প্রজাতন্ম ধংস কারবার আয়োজন কাঁরতেছেন। সতরাং 

রাষ্ট্রপ্রোহী চক্রান্তের আঁভযোগে সেনেটের নিকট তাঁহাকে আভবমস্ত 
করা হয়। বূলাঞ্জার বিপদ বুঝয়া ফ্রান্স হইতে পলায়ন কারলে 

বূলাঞিস্ট আন্দোলন ঝিমাইয়া পড়ে। 
এীতিহাসিক িওডোর জোঁজ্ডনের (10509015 26117 ) মতে, “বলাজিষ্ট 

আন্দোলন ছিল ফ্লান্সে তৃতীয় প্রজাতন্মের আম্মিপরীক্ষা ।” এই পরাক্ষায় প্রজাতন্ম 
অগ্রিদ্নান কারিয়া শুদ্ধ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দুব্গতা, ঘটি, 
এমন কি দহন্শৃতি থাকলেও, সাধারণভাবে প্রজাত'্ ফল্লাসদের 
নিকট গ্রহণীয় হইয়াছে ইহা বুঝা যায়। ফ্রান্সে আর রাজতন্ত্র ও 

একনায়কতন্্র ফিরিবে না ইহা স্পম্ট হইগনা উঠে। বূলাঞ্জারের পতন ইহা প্রমাণিত করে 
যে, কোন ব্যান্ত যতই কৃতিত্ববান হোন না কেন, তান রাষ্ট্রের উদ্ধে নহেন। দ্বিতীয়তঃ) 
ফ্রান্সের ক্যাথালক ধর্মযাজকেরাও বুঝেন যে, প্রজাতন্ গ্থায়ী হইয়াছে । ইহাকে স্বীকার 
না করিয়া উপায় নাই। তৃতাঁয়তঃ ফৌলক্সি-ফুর (1911»-5901০ ) নামক ব্যাক্তি ফাথ্সের 
রাষ্ট্রপাঁত পদে বাঁসলে রাশিয়া ও ইংলণ্ড প্রভাত রাজতন্ত্র দেশগৃলি, তাহাদের ওদাসখন্য 
ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের প্রাতি মিন্রতার হাত বাড়াইয়া দেয়। 

ড্রেইজুন ছযউনন। (15 [97651080889 )$ ক্যাপ্টেন ড্রেইফুস ছিলেন 
জনৈক ফরাসী ইহযাদ এবং ফরামী সেনাদলের সুযোগ্য অফসার। কিন্তু তিনি ইহুদি 

বাঁলয়া বহ: সহকমাঁর অশ্রদ্ধার পানর ছিলেন । ইতিমধো ইচ্টারহেইজি 
(65661 ৪29 ) নামক সামরিক আফসার ড্রেইফুসের বিরুদ্ধে 

আভযোগ আনেন ষে, ড্রেইফুল জার্মীনীকে সামারক গহপ্ত তথ্য 
সরবরাহ কারয়াছেন । সামরিক আদালত ড্রেইফুস ইহা বাঁলয়া, ভালভাবে তদম্ত না 

কারয়া তাঁছাকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং সেনাদলের সমক্ষে ড্রেইফুসের পোষাকের 
সামারক 'চহ ছড়য়া গহাকে অপদচ্ছ করা হয়। সামারক আদালতের রায় অনুসারে 
দ্রেইফুস পদচাত হইয়া, আক্রিকায় (১৮১৪ প্রঃ) নির্বাসত হন। ড্রেইফুস এই 

তপমানজনক ঘটনার সময়, ফরাসণ রাষ্টর গ্রাত তাহাক্ন আনুগতা জানাইয়া ধ্নি দেন, 
“ফরাসণ প্রজাতন্ম দ'র্ঘজশীব হোক।” 

এই ঘটনার দই বংসর পরে কণেল পিকাট (001051 7১1০90816) নামে 

প্রতিক্রিয়াশীল গোঠীর 
উদ্তব 

গ্রঙজাতগ্ত্রের জয়লত 

বুলাপ্লারের 
আন্দোলনের গুরুত্ব 

ড্রেইফুসের গদচাতি 
ও লাঞনা 



তৃতাঁয় ফরাসণ প্রজাতদ্র ৩১৩ 

সামরির গোয়েশ্দা বিভাগের এক কমচারঈ কাগজপত্র পরীক্ষা কারয়া দেখেন যে, ড্রেইফুল 

নিদেশোষ। তিনি দ্রেইফুসের পুনাঁবচার দাবণী করিয়া উপর়ওয়ালাদের নিকট জানাইলে, 
তিনি পদচ্যুত ও কারাদণ্ডে দশ্ডিত হন। কর্ণেল 'িকার্টের পদে কর্ণেল হেনরণ 
লামক এক ব্যন্তি নিষ-ন্ত হন। ইতিমধ্যে ড্রেইফুসের ঘটনার কথা প্রকাশ হইয়া যায় । 
কান্সের উপরাণ্দ্রপতি স্য়ং ড্রেইফুসের নিদেশোষিতার কথা বলেন। বখ্যাত সাহাত্যিক 

_ এমিল জোলা ( ছ70115 2019 ) সংবাদপনে ড্রেইফুস ঘটনা সম্পর্কে 
ড্রেইফুদের নির্দোধিতা ৫ প্রচার ও যুক্তি ঘ্বাবী তথ্যপঃ৭” ও ঝাঁঝালো প্রব্ধ রচনা করিয়া এই অন্যায়ের তানর প্রতিবাদ 

জানান। ক্রুদ্ধ বরতৃুপক্ষ জোলার বিরুদ্ধে আদালতে দেশদ্রো1হতার 
অভিযোগ আনিলে, জোলা ফ্রান্স হইতে লণ্ডনে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। 

ইতিমধ্যে উচ্চ আদালত জোলাকে নিদেণষ ঘোষণা করে। এঁদকে কেলি পিকার্ট 
কারাগার হইতে মুত্ত হইয়া ড্রেইফুসের নিদেশষিতার স্বপক্ষে সংবাদপত্রে পুনরায় প্রবন্থ 
লেখেন। 

এই সময় ফরাসী জনমত স্পস্টতঃ দুই ভাগ হইয়া যায়। একদল ড্রেইফুসের দণ্ড 
বহাল রাখার স্বপক্ষে যায়; অপর দল ন্যায়বিচার দাবী করে। 

09 সমগ্র ফ্রান্স ড্রেইফুস ঘটনার জন্য উত্তাল হইয়া উঠে । 
ইতিমধ্যে কর্ণেল হেনরা হঠাৎ সংবাদপত্রের মাধামে স্বীকারোন্ত দেন যে, তান ও 

কর্ণেল ইন্টারহেইজী ড্রেসফুসের বিরুদ্ধে কাগজপত্র জাল কারয্লাছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
ড্রেইফুসের পৃনবিচার ও সসম্মানে মাস্তর দাবধ প্রবল হইয়া উঠে। 

নিহিত অবস্থার সামাল দেওয়ার জন্য রাস্ট্রপাত ল:াবেং (1,08৮66) 
ড্রেইফুসকে মুন্তি দেন । কিন্তু জনমত দাবী জানায় যে, ড্রেইফুসের পৃনবিচার কারয়া 
দোষী অথবা নির্দোষ তাহা সাব্যস্ত কারতে হইবে । শেষ পধণ্ত বিচারে ড্রেইফুস 
নিদেশষ প্রমাণিত হন । ড্রেইফুস সসম্মানে তাহার পদে বহাল হন। 

ড্রেইফুস ঘটনার গুরুত্ব হিসাবে থিওডোর জোঁল্ডন মনে করেন যে, ফান্দের রক্ষণশগল 
নেতারা মনে কাঁরতেন ষে ড্রেইফুসের প্রাতি ন্যান্স বিচার অপেক্ষা সেনাদলের শৃঙ্খলার প্রশ্ন 

ৃঁ অনেক বড়।১ সেই কারণে তাহারা ড্রেইফুস ঘটনার পনাবিচারের 

ডেইফুদ ঘটনার গরন্থ পক্ষপাতগ ছিলেন না। তাঁহাদের আশৎকা ছিল যে, ড্রেইফুল ঘটনার 
কেলেৎ্ফারণ প্রকাশিত হইলে সামরিক বিভাগের শৃঙ্খলা নস্ট হইবে। (৯) যাহা হউক 

ডুইফুস ঘটনা এই সত্য উদ্ঘাটন করে যে ফলান্সের একশ্রেণীর লোকের মধো ইহাদি বিদ্বেষ 
কত তীব্র ছিল। সুতরাৎ গণতান্িক ফ্রান্সে সকল নাগাঁরক সমান অধিকার পাইলেও 
ইহুদিদের সেই আঁধকার 'ছিল না। (২) এই সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, প্রজাতন্্ 
কান্সের বহ্ নাগাঁরক যযন্তিবাদী ও গণতান্তিক আদর্শে উদ্দীপত 'ছিল ; তবে রক্ষণশীল 
ও প্রাতীকিয়াশীল শ্রেণীর প্রভাব কম ছিল না। শেষোস্ত শ্রেণাই ছিল ড্রেইফুস কল্কের . 
জন্য দায়ী। 

১, 7009000:9 261010--65009 (1848--1946 ), ০]. 
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অ্রক্সোনিহস্ণ অসধ্যান্ 

ধনতন্ত্রবাধ ও সমাজ তম্রবা 

( 0০07010911510 8170 ১0019115]) ) 

হ্ন্মতভ্জ্রলাছেল্র উত্স্তি (শা6 2618 01 08171651190) ) £ 

ইওরোপে শিল্প-বিপ্রবের ফলে সবপ্রথম আধ্যানক ধনতন্্বাদের উৎপাঁন্ত হয়। ইংলশ্ডে 

১৭৬০-৮০ ঘ্রীঃ নাগাদ শিজ্পশাবপ্রব আরম্ভ হইলেও, ১৮১৫ ধাঁঃ পর 

ইহার দ্রুত বিকশ ঘটে । ফ্লান্সা ও জামণনগ প্রভাত দেশে উনাবিংশ 
শতকের 'দ্তীয় ভাগে শিল্প-বিপ্লবের দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প-বিপ্রবের 
ফলে যে নূতন সম্পদের মৃলংনের সন্টি হয় তাহা মুত্টমেয় মালিক শ্রেণীর হাতে 
থাকার ফলে ধনঙন্মের উৎপাত্ত হয়। শিক্পশীবপ্লবের আগে আধ্যীনক কল-কারখানা না 

থাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা কুটির ?শচ্পের মাধ্যমে ছড়াইয়া ছিল। শিল্পশবপ্রবের ফলে 
কল-কারখানা স্থাপিত হইলে কুটির শিপ ধ্বংস হয়। শিল্প উৎপাদন কারখানায় 
কেন্দ্রীভূত হয়। এই মূলধন শ্রেণী যাহাদের হাতে মূলধন 'ছিল তাহারা কারখানা 
গঠন করিয়া ?শজ্পের মুনাফা পাইয়া ফুঁলয়া ফাঁপিয্লা উঠে। এইভাবে এক প'াঁজবারশ 
শ্রেণী উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী তাহাদের ম.লধন এবং উদ্যোগ খাটাইয়া শিল্পন্ুব 
উৎপাদন করে এবং তাহার বিপনন দ্বারা মুনাফা কুক্ষিগত করে। 

ধনতন্বাদের উৎপান্তর পশ্চাতে উনাবিংশ শতকের ইওরোপ?য় রাষ্টুগ্গালর ভুনকা 
কিছু ছিল। যেগাযোগ ও পারিবহন ব্যবন্থার উন্নাতি ছাড়া শিহ্পের প্রকৃত বিকাশ হইতে 

পারে না। কাঁচামালের পারবহন ও তৈয়ারী মাল দেশের ভিতর 
ক ছড়াইয়া দিতে হইলে, পাঁরবহন ব)বচ্ার উন্নীত বিশেষ প্রয়োজন । 

. ইহা না কাঁরলে শিপ অকালে ঝাঁরয়া যাইতে বাধ্য। ইওরোপণয় 
সরকারগুলি রেলপথ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন কারয়া পারবহন ব্যবস্থার 
উন্নাত ঘটাইলে ধনতল্ ব্যবস্থা শ্তশালন হয় । ফ্রান্সে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিরন যে 
বিরাট রেলপথ নির্মাণ পরিকতপনা রূপায়িত করেন তাহার ফলে ফ্রান্সে প'দজিবাদী 
শিহপগংলিয় প্রসার ঘটে। রাশিয়ার জার সরকারও রেলপথ লিমণণ দ্বারা এবং 
জামণানীর বিসমাক' সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থার ছারা প'হঁজবাদের বিকাশে সহায়তা 
করেন। 

শিল্প-বিপ্লরবের পাৰ 



ধনতথ্াবাদ ও সমাজতণ্তবাদ ৩১৮ 

এছাড়া ফ্রান্স, জামণন৭ ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যার যে, সহাঁজবাদণ শিল্প চ্ছাপনের 
._ জন্য মূলধনের সরবরাহ যথেষ্ট ছিল না। এজনা এই রাশ্ট্রগুল 

রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্পে পুজি _.,. 2 কারু 
সরবং[ইঃ ব্যাঙ স্বাপন ব্যাত্ক ব্যবস্থার পৃনগঠিন করিয়া শিচ্পে মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা 

করে। এমন 1ক জার সরকার বৈদেশিক ধণ গ্রহণ করিয়া শিল্প 
লগ্ণ) করে। কিন্তু এই শিলপগতীলর মুনাফা শিল্প মাঁলকদের হাতে যায়। 

ইওরোপশয় সরকারগুলি প2াজবাদের (বিকাশে আরও এক প্রকারে সহায়তা করে । 
তাহ। হইল সংরক্ষণ শুল্ক নগাতির প্রবর্তন । কোন দেশের 'িকাশশখল শিল্প যাহাতে 
সরকার কর্তৃক শু পাঁরণত দেশের শিহ্তের দ্বারা উৎপাদিত সস্তা মালের সাহত 
নীতির দ্বারা প্রাতযোিতায় ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, এজন্য বাহর হইতে আমদানা 
পু জিবাদীফের শিল্প সস্তা মালের উপর বাড়াত শুক চাপাইয়া তাহার চাহিদা কমাইয়! 
নি দেওয়া হইত। ফলে দেশের শিক্পের উৎপাদিত মাল বাছান 
একচেটিয়া বিক্ুপন হইয়া তাহার মুনাফা মালিকের হাতে পেশোছিত॥। বিসমার্ক তাঁহার 
বিখ্যাত সংরক্ষণ নাতির দ্বারা জামণনীর প'ধজবাদ 1শল”গঙ্লকে এই অসাধারণ। 
সুযোগ করিয়া দেন।+ 

মাসিক শ্রেণন যাঁদ শ্রামককে নাষা হারে মজ:রণ দিতে «বং কম সমর খাটাইতে 
বাধা হইত, তবে তাহাদের মুনাফার পারিমাণ বাড়িতে পারিত না। শিল্পবপ্রবের 

5 গোড়ার দিকে পণীজবাদণী শ্রেণণ শ্রামককে শোষণ কবরয়া তাহাদের 
সরকার কতক শিল্পে নিজ মনাফ। অবাধে বাড়াইবার সুযোগ পায়। কারণ এই সময় 
মি সরকারগীল শ্রামকদের স্বাথরক্ষার জন্য কোন আইন রচনা কারতে 

রাজী ছিল না। ইহারা 1.815552 09115 বা হস্তক্ষেপ না করা 

নীত গ্রহণ করায় প'জবাদখ শোষণ তীব্র হইয়া উঠে । ফ্রান্সে লুই ফিলিপের সরকার 
হস্তক্ষেপ না কারবার নীতি লইয় ফরাসঈ মৃূলধনন ও শি্পপাতিদের মুনাফার পাহাড় 
জমাইবার সযোগ কাঁরয়া দেয়। লুই 'ফাঁলপের নগাতর বিরুদ্ধে শ্রামক বিদ্রোহ 
ঘাটলে তানি তাহা কঠোর হাতে দমন করেন । এইভাবে সরকারের সহযোগিতায় 
পহাজবাদ উৎপাদন ব্যবঙ্থাকে কাক্ষগত করে। 

প*বঁজবাদের বিকাশের অপর একটি দিক সম্পর্চে আলোচনা দরকার । শিল্প- 

[বিপ্লবের যথেন্ট অগ্রর্থতি হইঙ্গে 'বাভা্ব শিল্প মালিকদের মধ্যে মাল বিক্রয়ের জন্য 
প্রাতদ্বাণ্িতা আরম্ভ হয়। ব্যাঙকগুলিও জনসাধারণের টাকা 

সপ আমানত পাইবার আশায় পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বান্ৰিতায় লিপ্ত হয় । 
প্রথার প্রসার এই সময় একই শিল্পের 'বাভন্ন সংস্থাগ:লিকে সংযুন্ত করিয়া ট্রাষ্ট 

বা কমবাইন নামক বিরাট একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গঠনের রেওয়াজ 
দেখা দেয়। কয়েকটি বৃহ কোম্পানী একিত হইয়া 'শিশুপ গঠন কারলে তাহাদের 
সাহত নৃতন কোন কোম্পানীর প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা অসম্ভব ছয়। ফলে 
একচেটিয়া উৎপাদন বাবস্থা বা মনোপাঁল ব্যবসার উদ্ভব হয়। ছোট 'শিজ্পগাীল ইহার; 

০৯০ সার 

১0028070218, 793, 



৩১৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ফলে ধ্ংসের সম্মৃখীন হয়। একচেটিয়া শিল্প প্রাতষ্ঠানগনীল শ্রীমককে ইচ্ছামত 
কম দরে মজুনী দিয়া এবং মালের ইচ্ছামত দাম ধাধ' কাযা বিরাট মুনাফা লাভের 
সুযোগ পায় । ইহাকে একচেটিয়া পুঁজ প্রথা বলা হয় । কোন যোদ্ধা যেরূপ বাহৃবলে 
একের পর এক দেশ দখল করিয়া সাম্রাজা চ্ছাপন করে, সেইর্প এই সকল একচোটয়া 
পঁীজবাদীরা একের পর এক শিশ্পগুীলকে কুক্ষিগত করিয়া শিত্প সামাজ্য (11000517121 
7011০) স্থাপন করে । ইংলণ্ড, মাঁকন দেশ, জার্মানীতে এইরপ বহু একচেটিয়া 
শিপ প্রাতজ্ঠান গাঁড়ক্লা উঠে । বটগাছ যেরুপ তাহার ঝুঁর নামাইয়া চতু্দিক ছাইয়া ফেলে 

সেইরুপ এই সকল পাঁজবাদী প্রাতষ্ঠানগুলি প্রথমে নিজ দেশ পরে অনা দেশে অন-প্রবেশ 
কাঁরয়া বিরাট পুণজ আহরণ করে । ইংলশ্ডের 'বাভন্ন কোম্পানীগযাল এইরূপ জোটবদ্ধ 

হয়। জার্মানীতে এইরূপ জোটবদ্ধ শিল্প প্রাতষ্ঠানের নাম ছিল কার্টেল (02161 )। 
ব্যাঙ্ক শিজ্পে এইরঃপ একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভব বিশেষভাবে দেখা যায় । 

১৮২৪ খ্রীঃ ইংলন্ডে প্রায় ৬০০ ব্যাঙ্ক কোম্পানগ ছিল । ১৯১৪ খ্রীঃ এইগ্লি সংযত্ত 
হইয়া ৫৫ কোম্পানীতে পারিণত হয়। ১৯৩৭ শ্রী তাহাকে 

দা ট ঞ্োোটবদ্ধ করিয়া ১১ট কোম্পানী গাঁড়য়া উঠে। ইহাদের মধ্যে 

স্থাপন পাঁচাট যৌথ ব্যাক ইংলণ্ডের সমগ্র মূলধনের $ অংশ হাত কাঁরয়া 
নেয়॥। এই পাঁচাট প'াজবাদণ ব্যাঙ্ক ছিল, (ক) মিডল্যাপ্ড 

ব্যাঙ্ক ; (খ) ওয়েষ্টমানষ্টার ব্যাঙ্ক; (গ) বাকলেইজ ব্যাওক ; (ঘ) লয়েডস ব্যাঙ্ক ঃ 
(ঙ) ন্যাশন্যাল প্রাভ'ন্সিয়াল ব্যাঙ্ক। জামশানীতেও অনরূপভাবে ডয়েশ ব্যা্ক 
'ড্রেডেনার ব্যাওক প্রভাতি কয়েকটি ব্যাঙ্ক সকল মলধন একচোটয়া করে। 

শিজ্পের ক্ষেত্রেও অন:রূপভাবে একচোঁটয়া প'ুজিবাদণ প্রথা প্রবল হইয়া উঠে । 
ক্রমে দেখা যায় যে, একচোটয়া প'হাজবাদশী 'শিল্পগুীল এত আঁধক উৎপাদন আরম্ভ 
পৃ'জিবাধী শিল্পে কারিয়াছে যে তাহা দেশের চাহিদা অপেক্ষা অনেক বেশী। 
বাড়তি মাল বিক্রয়ের পুজবাদী শিল্পের লক্ষ্য হইল আঁধক উৎপাদন ও আধক লাভ 
জন্ত উপনিবেশ ঘখলের স্বদেশের চাহিদা িটাইয়া বাড়তি মাল বিক্রয় করিবার জন্য ইহারা 
রি বিদেশের বাজারের দিকে নজর দেয়। নিঞ্জ দেশের সরকারকে 

এজন্য ইহারা উপানিবেশ দখলের জনা চাপ দেয়। উপাঁনবেশের বাজারে মাল বিুয় 
কাঁরয়া এবং উপানবেশেক্স কাঁচামাল লইয়া প'হজিবাদী সংচ্ছাগুলি স্ফীতকায় হইয়া উঠে। 
লোননের মতে 'বাভ্ন প'ধীজবাদী দেশ এইভাবে বাজার দখলের প্রাতিযোগিতায় নামিলে 
যে প্রীতদ্বন্বিতা দেখা দের তাহা বিশ্বযুদ্ধে পারণত হয়। 

প“জিবাদণী বাবস্থার স্বপক্ষে কেহ কেহ য্যান্ত দেখান বে, এই ব্যবন্থা প্রাতিযোগিতা 
থাকায় কপ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের ব্যয় অনেক কম পড়ে। কারণ 

শিল্প মালিকরা অত্যন্ত কম খরচে বেশী উৎপাদনের চেষ্টা কয়ে। 
ধুতি ফলে দেশের সামারক স্বার্থের দিক হইতে ইহাতে লাভ হর়। 

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলেন যে, শিজ্গপে উদ্যোগ ও শিজ্প গঠন 

করার জনা দরকার হুইল বিশেষ প্রাতভা । ইহা সকলের পক্ষে লাভ করা লম্ভব নহে। 

পু-জিবাদী শিল্প 
বাবসার পক্ষে 



ধনতন্বাদ ও পমাজতন্মবাদ ৩৯৭ 

ব্লথচাইল্ডস, বা ফোড: বা ডেইমলার বা বোল্টন প্রভাতির ন্যায় শিল্প প্রাতভা ব্যন্তগত 
উদ্যোগের সুযোগ থাকিলে তবেই এই প্রাতভার বিকাশ সম্ভব । ইহার ফলে রান্দরের 

লাভ হইতে বাধ্য । তৃতীয়তঃ, শিল্প মালিকমান্রেই শ্রামক শোষণ কারয়া মুনাফা 
বৃদ্ধি করেন এই তত্ব আদপেই ঠিক নহে । আধ্হানক ষুগে আধকাংশ রাষ্ট্র শ্রামক স্বাথ 
রক্ষার জনা বহু আইন প্রবর্তন করিয্লাছে । সতগাং ব্যান্তগত শিল্পগবীলতে মালিকদের 
পক্ষে শ্রামক শোষণ করা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া সার্থক ও প্রাতভাবান শিঙ্প 
উদ্যোগীরা শ্রামকের সহযোগিতা লাভ করিলে তবেই সফল হইতে পারে । সুতরাং 
গ্রকৃত শিল্প সংগঠনকারণনা শ্রামকের স্বার্থ অবহেলা করেন। চতুরথতঃ, রাশ্ট্র 'বাভন্ন 
আইন যথা আরকর প্রভাতি দ্বারা মুনাফা নিয়ন্তণ করায় এবং কোম্পান? আইন দ্বারা 

একচেটিয়া প্রথা নিয়ন্প্রণ করায় পহখজবাদী 'শহপগীলর খারাপ 'দিক এখন অনেকটা 
কাময়া গিয়াছে । 

পুশ্রবাদণ প্রথার কুফলগুল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । মধ্যযুগে সামন্ততন্তেব ঘারা ধন 

বৈষম্য রক্ষা করা হইত । আধুনিক ষুগে ধনতন্্র হারা এক শ্রেণীর হাতে সম্পদ অথ জমা 
: হুয়। বাকী সকলে বাত হয়। সুতরাং সামন্ততন্বের ন্যায় ধনতশ্ম 
হইল একাঁট বৈষম্যমূলক, অন্যার সমাজ ব্যবস্থা । (১) পহঞ্জবাদী 
ব্যবস্থায় সম্পদ সমাজের মুণ্টিমেয় লোকের হাতে সীমাবদ্ধ হয়, বাঁক, 

লোকের প'বাঁজবাদণদের ছায়া নানাভাবে শো'ধিত হয় । ইহা গণতান্তিক আদর্শের 
?বরোধা । (২1 প্ণীজবাদণ শ্রেণশ তাহাদের মুনাফা বাড়াইবার জন্য শ্রামককে শোষণ করে 
এবং ন্যাষ্য প্রাপা হইতে বণিত করে। ইহার। শ্রামক অসন্তোষের সম্ম:খীঁন হইলে শ্রামক 
ছাটাই, লক-আউট প্রভাতি দমনমলক নাত লইয়া শ্রামকদের পদানত করে । মালিকশ্রেণণ 
জোটবদ্ধ হইয়া সরকারকে চাপ দিয়া মালিকদের স্বাথ' রক্ষার জন্য আইন করিতে বাধ্য 
করে। (৩. মাকসবাদী চিন্তাবদদের মতে শিজ্পের মুনাফা আদপেই মালিকের 
প্রাপ্য নয় । শিল্প গঠন ও পাঁরচালনায় মালিক বা প:জপাতিদের কোন ভুমিকা থাকাই 
আদপে বাঞনণয় নয় । ম্যাঝায় মূজ্যততত্ব (14911200115075 01 ৬৪1০) অনুসারে 
শিল্পের উৎপাদন খরচ বাদ 'দিয়া যাহা মুনাফা থাকে তাহা একমান্র শ্রামকেরই প্রাপ্য । 

কারণ শ্রামকের "শ্রমের ফলেই 'শল্পদ্রব্য উৎপাদিত হয় ।১ ইহাতে মা।লকের মুনাফার 

দাবী অধষৌন্তক । (৪) ধনতান্ল্িক প্রথায় একচোঁটক়া পুজি ও শিজ্পের উদ্ভব হয়। 

একচেটিয়া পীজপাতিরা শিজ্পে উৎপাদত মালের দাম মুনাফার লোভে ইচ্ছামত 
বাড়াইয়া দেয় । ইহার ফলে সাধারণ ক্রেতারা ক্ষাতগ্রস্ত হয় ॥ মোট কথা পুণজবাদা 
প্রথার ফলে ধনীরা ধনী হইতে থাকে আর গরাবেরা আরও গরীব হয়। সমাজে এক্য 
€ সংহতি বিনণ্ট হয় । (৫) ধনতান্রিক ব্যবস্থায় প্রয়োজন অপেক্ষা মুনাফার লোভে বেশা। 
মাল উৎপাদন করা হয় । এই বাড়তি মাল বিক্রয়ের গন্য প্াজপাঁতর়া বাইরের বাজার 
দখলের চেঙ্টা করে ॥ এজন্য উপনিবেশ দখলের লড়াই আরম্ভ হয়। পাজবাদী- 

শ্রেণধ বাজার দখল এবং কাঁচামালের জন্য রাষ্ট্রকে উপাঁনবেশ আঁধকারে বাধ্য কয়ে ॥ 

পুঁজিবাদ ব্যবস্থার 
কুফল 

১, [ডো] 1 তত, 9৫০966৭ &০ 080925, 25 199, 
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'লোননের মতে সাম্রাঙ্যবাদ হইল পাাঁজবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত পারণাম মাগ। ইহার 
চলে আন্তক্্বাতিক বিরোধ ও যহ্ধ বাধে । জাপানী প*জিপতিদের তাড়নায় জাপান 
১৯৩১ শ্রঁঃ মঞ্রয়া আক্রমণ করে । জমান পযীজপাতদের ছবাথে কাইজার দ্বিতীয় 
উইলিয়াম উ শাঁনবেশ খপ ও নোৌশান্ত বাড়াইবার সঙ্কলপ নেন! ফলে প্রথম 'বন্বহুদ্ধ 
বাধে । (৬) পহীজবাদ শেষ পর্দ্ত সাম্াজাবাদে পারণত হয় । ভারত, চন ও 

আঁফ্রকায় পাশ্চাত্য পাগ্রাজাবাদগ শাংগুিল উপনিবেশ ক্মাপন করে। 
শনম্মাজতজ্বাদেজ উতপভিি (16 070, 01900181187] ) £ 

শ্জপ বিপ্লবের ফলে কারখানাপ্গিত্তক শিহেপর দ্ত প্রসার ঘাটলে কারখানা মালিকরা 
ধিকেপর মুনাফা ভোগ কযা স্ফীত হইয়া উঠে । ইহারা শ্রীমকতে কম মন্্ুরগতে বেশগ 

স্ময় খাটাইয়া তাহাদের মুনাফা বাড়াইতে থাকে । এদিকে শ্রামকেরা 
এমিক্দর হরধঙ্জ. নামমাল মজুরশিতে তাহাদেন শ্রম বক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শ্রামক 

'পারিবারগুলি অনাহারে, অন্ধহারে পশরর ন্যায় জীবন যাপন করে। শ্রমক বস্তীগলির 
'অশ্ধকারময় পাঁরবেশে, শরীক পাঁরবারগদীল রোগে বিনা চিকিৎসায়, অশিক্ষায় ও নৈতিক 
অধঃপতনে ধংস হইতে থাকে । 

এই সময় একশ্রেণীর 1চন্তাবদ সম্পদের উৎপাদন এবং তাহাতে সমাজের আধকার 
সম্পকে গভণর চিন্তা করেন । ইহার ফলে সমাজতম্ত্বাদ নামক ভাবধারার উদ্ভব হয় । 

'অন্টাদশ শতকে বথাত ফন্রাসী দাশশীনক রুশো যেরপে রাষ্ট্রের উৎপাত্ত তত্তদ ব্যাখা। 
কারয়া জনগণের সাধভোমত্বের রুপ দেপ, সমাজতান্পিক চন্তাঁবদরা সম্পদের 
উৎপাঁত্ত এবং তাহাতে সমাঞ্জের অধকার পম্পকে' গবেষণা কারয়া সমাজতম্মবাদের সংঞ্টি 
করেন। 

সমাজতম্মবাদের দুইটি প্যণায় আমরা লক্ষা কাঁরিতে পার যথা, আদ সথাজতম্মবাদ 
বা ইউটোপণয় সমাজতগ্ত্রবাদ এবং মারক্সবাদ । সকল সমাজতন্তীরা কয়েকটি মূলনীতিতে 

বাস করেন । এই মল নীতগুলিকে আমরা সমাঙ্গতল্মবাদের 
চা হল মুল সংত্র বলতে পারি। এই মূল সুত্রগুলি হইল, (১) ভুরি, 

জল ও অন্যানা প্রাকৃতিক সম্পদে সকল ব্যান্তর সমান আধক্কার 
রাহয়াছে। হা কাহারও ব্াান্তগন্ সম্পদ ধলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ 

ইহা কাহারও পাকশ্রা্ দ্বারা সঙ্গ হয় নাউ । প্রকাতিই ইহা সং্ট কারয়াছে। যদি 
কোন গোম্ঠণ ব। শ্রেনী ইহার একটেটরা আঁকার করে তাহা হইল সামাজিক অপরাধ 

ও অন্যায় । (২) প্রতি নাগাঁরছের জীবিকার অধিকার আছে (1010 ৮০01]. )। 

রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল বেকারের জন্য কর্ম সংস্থান করা । র্লান্ট্রের কর্তব) হইল নাগারকদের 

জ্বকার বাবস্থা করা । (৩) ধনতন্তর সমাজে মুজ্টমেয় লোকের হাতে সম্পদ জমা 
হয় এবং বাঁক লোকেরা থাকে বাত, অভাবগ্রস্ত € দরিদু । রান্ট্রের কত'বায হইল এই 

সাত স"্পদের পূনবপ্টন করা। কারণ সমাজতন্ত্রের অথ'ই হইল সমান অধিকার 

্াপন। (৪) সমাজতম্ত্ে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন কাঁরয়া 

'বান্তগত শিপ উদ্যোগ ও সম্পাততয় আধকার লোপ করা হয়। ব্যান্তগত উদ্যোগের 
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অথই হইল মংনাফাভীত্তক ।শল্প স্থাপন । ইহা শোবণ ব্যবস্থার উপর হ্ছাপিত। এই 

কারণে সমাজতান্তিক বাবন্থায় 071%816 620661727125 বা ব্যান্তগত উদ্যোগকে লোপ 
করা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাস্টের নয়ন্তরণ স্থাপন করা হয়। ইহার ফলে 

পশঙবাদ লোপ পায় । (৫) সবশেষে মাঞবাদীদের তে, সমাজতন্ববাদের লক্ষ্য 
হইল শ্রেণীহগন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন! নাগারকদের শ্রম দ্বার। যে সম্পদ উৎপন্ন হইবে 
তাহা রাষ্ট্রের আঁংকারে আসিবে । সমাজতাটিতিক রাষ্ট্র হইল শ্রামকের রাষ্ট্র । শ্রঙিকের 

দ্বার্থরক্ষাই হইল এই রান্ট্রের মোলক লক্ষ্য । 

আদি লহ্মাজজভ্রললাদ £ হইউজ্রোলীল্র সঙ্মাজতভজ্্বাদ্ 
(1381]য 900181197) 8 [060101870, 900181192) )£ সমাজতন্ত্রবাদের সংজ্ঞা সম্পকে 

বাভন্ব চিঞ্তাবদ'দর মধ্যে মত গার্থকা দেখা যায়। কাল মাকসের পুববিতাঁ 

সমাজতা/ল্প্কদের আদ সমাতন্মবাদও বলা হইয়া থাকে । মাক্স ইহাদের ইইটোশনয় 

সমাজতল্ত্রবাদখ বা অবাস্তব সমাজতশ্বাদশ আখ্যা দিয়াছেন! 

ফরাসণ সমাজতন্পরবিদ সেন্ট সাইমনকে (১৭৩০--১৮২৫ খাঃ) সমাজতন্মবাদের 
আদ প্রবনতা বলা যাইতে পারে। তাঁহাঃ জন্ম হয় এক আঁভঙ্জাত পারবারে। 'কিতু 

রর [তিন ছিলেন গুকৃতই মালব-প্রোমক। শিদ্পশবপ্রবের ফলে 
এমাজবাদর.. শ্রামকদের দু'শার কথা তিন বুঝেন। সেন্ট সাইমন সর্বপ্রথম 

এই তত প্রচার করেন যে-১) শিল্প যুগের সমাজের সমস্যা 
ব.ঝিতে হইলে লম।জেব অর্থনৈতিক সমল্যার ছারা ইহা বিচার কারতে হইবে । (৯) সেন্ট 
সাইমন ঘোষণা করেন যে, সমান্জে ধন বণ্টনের অসাম হেতু, লোকে ধনগ ও দরিদ্র গ্রভীতি 
শ্রেণিতে বিভভ্ত হইয়াছে । ইহার ফলে শ্রেণবন্বন্্ দেখা দিয়াছে ॥ ধন বণ্টন দ্বারা ধনগ- 
দারদ্রের ফারাক না কমাইলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিআ'সবে না! (৩) সমাজে 
নগাতিবোধ্ ও শিক্ষার প্রসার হইলে মানুষ আপন শুভবধীদ্ধর দ্বারা দারদ্র ও অবহেলিত 
শ্রেণীর উন্নয়নে ব্রতী হইবে ।* ইহার ফলে ?বাভন্ন শ্রেণীর মধো সদ্ভাব বাঁড়বে। 
(8) সমাজে এই নোৌতিক 'বিপ্রব ঘটাইবার জন্য আদর্শবাদশ, আবেগপ্রবণ লোকের 
প্রয়োজন । মাটন লুথারের ন্যায় আবেগপ্রবণ প্রাতিভার স্ম'জে প্রয়োজন র'হয়াছে ॥ 

এক্জন্য তান মহং ৪ মানবতাবাদণ বদ্ধিজশীবদের হাতে সমাজের দায়িত্ব ছাঁড়য়া দেওয়ার 
কথা বলেন। (৪ তিন শ্রমিক ও মাজিকের সহযোগিতা এবং লমবায়ের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেন। ইহার ফলে পরম্পর পরস্পরের অস্যাবধা বুঝতে পারিবে এবং তাহা 
দুর করা সম্ভব হইবে বাঁলয়া তন শাশা প্রকাশ করেন । (৬) সে্ট পাইমন, মাকসের 
ন্যায় শ্রেণী সংগ্রামের কথা ভাবেন নাই। তিনি মালিক ও শ্রামক উভয়ের স্বাথেকর 
সমতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে আগাইয়া আঁসাত বলেন । এই লাঘ্ট্র মানবতাবাদীদের দ্বারা 
পারচাঁলিত হইবে বাঁলয়া তিনি প্রকাশ কমেন। 

সেন্ট লাইমনের পমসামায়ক ইংরাজ লমাজতল্তরবাদণ ছিলেন রবার্ট আওয়েন (১৭১১: 
১৮৫৮ প্রীঃ )। উনাবংশ শতলের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে শ্রামকদের ট্রেড-উইনির়ন 
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আন্দোলন জোরদার হয়। সমাজ সংস্কারক রবাট" আওয়েনের প্রচেষ্টায় 'বাভান্ব ট্রেড 
ইউিযনগুলি গ্র্যান্ড ন্যাশন্যাল কনস্লিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন (02804 1210729) 

(00115091196 "118,069 70011101) ) নামে এক কেন্দ্রণুযর় ট্রেড 

রবার্ট আওযেন ইউনিয়ন গঠন করে ।১ ট্রেড ইউানয়ন আন্দোলনের সাহত ধু্ত থাকার 
ফলে রবাট আওয়েন শ্রামকদের অভাব-আভযোগ সম্পকে বিশেষ ওয়াকিবহাল 'ছিলেন। 

ইতিমধ্যে রবাট" আওয়েন, ম্যানচেস্টার শহরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কাপড়ের কল, 'নিউ 
ল্যানাক (1২6০ 1,972]. ) কারখানায় ম্যানেজার নষতন্ত হন । এই পদে বাঁসয়া তান 

তাহার সমাজতন্বাদ আদশ:কে কাজে লাগাইবার চেন্টা করেন । 

শ্রীমন্ষদের ভাল নজ.রী, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অবসর বিনোদনের 
সুযোগ, শ্রামক পারবারের সন্তানদের 'বনামূল্যে প্রাথামক শিক্ষার ব্যবস্থা কারয়া, তিনি 
নিউ ল্যানাকে এক আদশ' উদ্যোগের আয়োজন করেন । শ্রামকেরা যাহাতে তাহাদের 
মজুরীর পয়সায় ন্যাযা মূল্য খাদ্য, বস্ব পায় এজন্য তিনি স্বন্নংশাসিত সমবায় বিপনি 
গঠন কয়েন । এই পমবায়গুি বনা-লাভ, বিনা-ক্ষতি নীতিতে পাঁরকল্পনা কয়া হইত। 
ইহা হইতে শ্রামকেরা সস্তা দরে খাদ্য ও প্রয়োজনণয় দ্রব্য পাইত । শ্রামক ইউনিয়নগঞীলই 
ইহা পাঁরচালনা কাঁরিত। ১৮৩০ খ্রীঃ এইর্প ৩০০ সমবায় স্থাপিত হয়। মোট কথা 

রবার্ট আওয়েন ইহা দেখাইবার চেম্টা করেন যে, মালিকের স্বার্থের ক্ষতি না কারয়াও 
শ্রীমকের উন্নাতি করা সম্ভব । শ্রামকের উন্নাতি ঘাঁটলে কাজের উ্নতি হইবে এবং তাহাতে 
মালিকেরই শেষ পর্যন্ত লাভ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তান শ্রীমকদের স্বশাসিত সমবায় 
গঠনের উপর জোর দেন । এই সমবায়গুলি শ্রীমকের জীবন-যান্লা আরামপ্রদ কারতে 
পারে বাঁলয়া তান মনে কারিতেন। 

রবাট" আওয়েনের সমাজতান্পিক মত খুব সুসংগঠিত ছিল না, ইহা বলা যায়। 
তাহাকে মমাজতাম্তিক না বলিয়া সমাজ সংস্কারক বলা যাইতে পারে ॥ তান সেন্ট 

সাইমনের ন্যায় শ্রীমক ও মালিকের মধ্যে নৈতিক সম্পক" চ্থাপন 
88 স্থারা শোষণ ব্যবস্থা লোপ করার কথা ভাবেন নাই। এই কারণে 

আওয়েনের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা জোরালো হয় নাই। ইংলন্ডের 

শ্রীমকেরা বৃঝিতে পারে যে, মালিকের দয়ার উপর [ননভ'র কাঁরলে তাহাদের অবস্থার 
কোন পরিবর্তন হইবে না। 'এক্জনা তাহারা চাটণ্ট আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। 
ভোটাধিকার লাভ কাঁরয়া সরকারী আইনের সাহায্যে শ্রীমক কল্যাণ আইন পাশ করা 
তাহারা বাঞ্ছনশয় মনে করে। 

আদ সমাজতন্রবাদগদের মধ্যে ফরাপী চন্তাব৭ চালন ফুনিয়ের"এর (0081195 
ঢ0867 ) (১৭৭২--১৮৩৭ খ্রঃ ) নাম উল্লেখা ৷ চালস ফুরিয়ের সেন্ট সাইমনের 

শিষা হইলেও কিছ; নিজস্ব ভাবধায়া প্রচার করেন। তাঁহার মতে 
চালদ ফুরিয়ের সমাজে সম্পদের [বিকেন্দ্রকরণ না কণ। হইলে পৃণজবাদ সকল 
[ছুই গ্রাস করিয্লা লইবে । অর্থনৌতক শোষণ বন্ধ করিতে হইলে প্রয়োজন, নিজের 

১০ (3508807, 01516. ৮.১, 

বিটিশ সমাজতম্্রবাধ 
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শ্রমে প্রস্তুত দ্ুবা নিজে ভোগ করা এবং স্বয়ংকমিউন বা ফ/ালানন্টারি (211918175661% ) 
ছাপন করা। এজন্য তান ১৫০০ শত লোক লইয়া এক একটি ফ্যালানস্টা'র বা 
কামিউন গঠনের কথা বলেন । এই কাঁমউনের জনগণ নিজ পাঁরশ্রমে খাদ্য-বস্ম প্রভৃতি 
উৎপাদন ও ভোগ করিবে বাঁলয়া তিনি বলেন। 

এছাড়া ফিলিপ বৃওনায়োটি (১৭৬৭--১৮৩৭ প্রীঃ) এবং আগন্ট ব্যাঙ্ক (১৮০৫- 
২৮৮১ শ্রাঃ) প্রভীত লেখকও সমাজতান্তিক ভাবধারা প্রচার কবেন। আগন্ট রাা্কই 

সবপ্রথম বলেন যে, ধন বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাদের মুনাফা ও 
শোষণমৃলক মনোবৃত্তি ত্যাগ করিবে না। শ্রামক ও মালিকের 

মধো স্বাথের সমন্বয় সাধন সম্ভব নহে । সুতরাং শ্রমিকের /৪৪০ বা “পারিশ্রামক” 

এবং মালিকের ৫1%195 বা "মুনাফার" মধ্যে কোন কোন আপোষ সম্ভব নয়। এই 
কারণে রাাঙ্ককে কেহ কেহ গ্যানাকিন্ট বা নৈরাজ্যবাদী বলেন ।১ 

আদ সমাজতন্ত্বাদীদের মধো বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন লুই র্র্যাক (1,001 
91870) (১৮১৯-১৮৮২ শ্রীঃ)1 লুই র্র্যাঙ্ক ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রড়ীতি দেশে 

প'হাজবাদের প্রভাব লক্ষা কারয়া আশাঁচ্কত হন। তান 
৪১ ডি 01£81115801010] ০ 1.250941 নামে এক গ্রন্থ রচনা কারিয়া 

যশস্বী হন। (১) লুই ব্যাঙ্ক সর্বপ্রথম বলেন যে, গণভোটের 
ছায়া শ্রীমক ভোটাধিকার পাইলে রাম্দ্র বাধ্য হইয়া শ্রামকের স্বাথ রক্ষার জন্য আইন 
পচনা কারবে। লুতরাং কেবল কল-কারখানায় ধর্মঘট কারিয়া ফল হইবে না। 
গণভোটের আধিকার শ্রানককে লাভ কারতে হইবে । রান্ট্র শ্রানকের পক্ষ পমথন কারয়া 
আইন রচনা না কালে মালকশ্রেণী স্বতঃপ্রবনত্ত হইয়া শ্রীমক শোষণ বন্ধ করিবে না। 
(২) লই র্যাঙ্ক বলেন যে শ্রামক যাঁদ ভোটাধিকার পায় তবে তাহ।র নিবণচিত 
প্রাতীনাধিরা শ্রানকের স্বাথ রক্ষার জন্য আইন রচনা কারবে। সুতরাং গণতাম্িক ও 
লমাজতান্তিক রাষ্ট্র গঠন 'ছিল তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য । (৩) লই ব্যাঙ্ক ব্যন্তগত 
উদ্যোগে শিঙ্প স্থাপনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তান মনে কারতেন যে, ব্যান্তগত 
উদে)াগের অর্থই হইল মুনাফালাভের প্রাতযোঁ্িতা । ইহাতে শ্রামক শোষণ ঘাঁটতে 
বাধা । তাছাড়া এই প্রাতযোগিতার ফলে ীশচ্পে সঙ্কট দেখা দেয় এবং শ্রামক ছাঁটাই 
ঘটে। (৪) এজন্য লুই র্যাৎ্ক রাষ্ট্রের নিরঙ্গাণে শিপ স্থাপনের পক্ষপাতণ ছিলেন ৷ 
1তাঁন মনে কাঁরতেন যে, রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত কারখানা ছরা উৎপাদন হইলে ব্যান্তগত 

উদ্যোগ এবং তঙ্জানত শোষণ বন্ধ হইবে। রাম্দ্রীয় কার়ধানায় যোগ্যতা অনযায়ণ শ্রম 
কারয়া প্রয়োজন অনহযায়ী পারশ্রামক পাইলে শ্রামক শ্রেণীর উন্বাত ঘটবে । (15801 
209010178 (0 1915 81110) 6৪০. 2.0০0:0116 €০ 1115 0169) জাত?য় 

কারখানা চ্ছাপন ( 18010191 ভ।01191709 ) ছিল লুই ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য চিন্তা | 
১৮৪৮ শ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে কিছুকাল এই পরাক্ষা চলে। কিন্তু 
বুজোয়া শ্রেণীর বিরোধিতায় তাহা পারত্যন্ত হয়। (আগে পঃ ১৯৩ দেখ )। (৫) লুই 

কক হেত 

আগষ্ট বিপ্লব 

9, 30780, 0118. 2, 6৮, 

ইঞ্জরোপ (বি. এ. )--২১ 



৩২২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

রযাঙ্ক নাগাঁরককে রাম্্র কাজ দিতে বাধ্য এই তত্ব প্রচার করেন । ইহাকে তান £180৫ 
€০ ০1 বা কমণপংস্থানের মোৌ।লক অধিকার বালিতেন । আদ সমাজতল্মশদের মধ্যে 
লুই ব্র্যাক বিশেষ উল্লেখ । বাঁদও মাকপবাদের সহিত তাঁহার মতবাদের পার্থক্য 
[ছল ; থাপ তাহাকে সমাজতন্মবাদের গুর: বলা হয়। 

আদ সমাজতন্মবাদীদের চিন্তাধারার অবাদ্তবতার জন্য মাকস ই'হাদের 
ইউটোপীযান ( 09889 ) বা বাস্তবতাহগন ভাববাদী বালয়াছেন। প্রথমতঃ, এই 
ব্রার সকল চিন্তাবিদরা এতিহাসিক ছদ্দ্বাদ তত্তব জানিতেন না। 

মা।লকশ্রেণী শ্রামককে শোষণ করিয়া স্ফীত হয় এই তত্ব তাহারা 

জানতেন না। শিক্পে শ্রীমকের স্বাথ'ই হইল আসল, মালিকের কোন নাধ্য দাবী নাই 
এই মাকণসগয় মত তাঁহারা জানতেন না। ফলে তাহারা শ্রেণ সংগ্রামের কথা বলেন 
নাই। তাঁহারা মালিক ও শ্রামকের মধ্যে ভাল সম্পক চ্থাপনের কথা বলেন॥ 

ইতিহাসের নিয়মে বুর্জোয়াতষ্বের পতন ও শ্রামকতশ্মের উম্ঞব হইবে ইহারা বুঝেন 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, মাকপ যে, মূলতত্তৰ (21815181) 00591% ০ ৮৪106) ব্যাখ্যা 
কারয়াছেন তাহাতে উৎপাদনের ব্যাপারে মাজিকের কোন ভূমিকা নাই । শ্রামকের শ্রম 
স্বারাই উৎপাদন হয় । নুতরাং মাকসের মতে উৎপাদনের ষে মুনাফা তাহা শ্রামকেরই 

প্রাপ্য । তৃতীয়তঃ, শ্রীমকের অবস্থার উন্নাত ঘটাইতে হইলে রাষ্ট্রকে আইন দ্বারা মুনাফা 

নয়ন্তণ ও শ্রামক কল্যাণ-মূলক আইন কারিতে হইবে । আদি সমাজতান্লিকরা এই দিকে 

চন্তা করেন নাই । সবশেষে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে রাম্্রীয় নিয়ন্ণে আনিলে শ্রামকের 
শোষণ কাঁমবে একথাও াহান্না ভাবেন নাই। 

ব্রগর্ল কর্কস্েল্স ছী-বন ক্কাহিনী (8105 1116 01188] 22) 2 

বৈজ্ঞানক সমাজতন্বাদের জন্মদাতা হিসাবে আধুনিক যুগে দাশীনক কাল" মাক'স 
বিখ্যাত। জাম্শানর এক ইহহাদ পরিবারে ১১৮ এ্রাঁঃ মাকসের 

টা জম্ম হয়। তাঁহার পূবপদধ্রুষেরা ছিলেন ইহাদ পুরোহিত 
সম্পর্ক (২৪৮০!) জার্মানীর গ্রিপ্নার শহরেয় বিদ্যালয়ে পাঠ পাঙ্গ করিয়া 

[তান বন ও বার্লিন বশ্বাবদাালয়ে পাঠ নেন । এই সময় জার্মান 

দাশশনক হেগেলের প্রভাবে তান দন শাস্মের প্রাত আকৃষ্ট হন। এই সময় হইতে 

হেগেলীয় ত্বকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মার্কস তাঁহার বিখ্যাত ডায়ালেকটিকাল 

মেটারয়ালিজম বা ছণ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ব ব্যাখ্যা করেন । এই তত্ব তিনি ইতিহাসের 

ব্যাখ্যায় প্রয়োগ কারগনা সমাজ ব্যবস্থার অথ নৈতিক পাঁরবর্তন তত্ব ব্যাখা করেন। 

মাক'স রেইনিশ জেইটুং নামে এক পন্িকা মম্পাদন করেন । এই পান্তরকায় তাহার 

প্রথম দিকের রচনাগহাল প্রকাশিত হয়। প্রাশির় সরকার তাঁহার বিপ্রবী মতবাদের 

জন্য দেশত্যাগের আদেশ দিলে, তিনি প্যারিসে চলিয়া আসেন । 

মার্ষস ও এঙ্গেলস প্যারিসে অবস্থানকালে অপর জার্মান চিন্তাবিদ ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 
সাহত তাঁহার বন্ধৃত্ধ জম্মার। এই বম্ধৃত্ব আমৃত্যু অক্ষ ছিল। মাসের জীবনের 
ধহু আপদেশীবপদে এঙ্গেলস সর্বদা তাহার পাশে থাফিতেন। দুজনে বহন. দার্শনিক 



ধনতঙ্ঘবাদ ও সমাজতল্বাদ তত 

শুদ্বের আলোচনা করেন । ফেডারক এঙ্গেলস, মাক সেক বহ্ দাশনিক তগ্বকে সম্পুণতা 
দান করেন। 

১৮৪৭ খ্রাঃ তাহায় বৈপ্লাবক মতবাদের জন্য মাক'স ফ্রান্স হইতে বাহস্কৃত হইয়া 
বেলাজয়ামের ব্রাসেলসে আশ্রয় নেন। ব্রাসেলসে বসবাসকালে তিনি কাঁমউনিষ্ট লগ 

স্থাপন করেন । পরে ব্রাসেলস হইতে বাহস্কৃত হইয়া তিনি জীবনের 
রে নির্বাসিত শেষ দিনগুলি ইংলন্ডে কাটান । লণ্ডন ও ম্যাণ্েস্টার উভয় স্থানে 

তান বাস কারতেন। ম্যাঞ্জেটার লাইব্রেরীতে মাকস তাঁহার 
পঠন-পাঠন চালাইতেন। 

মাকসের প্রকাশিত ভুবন-বিখ্যাত গ্রম্থগুঁলির মধ্য সর্বপ্রথম তাহার কামিউিষ্ট 
ম্যানিফেন্টো ( ১৪৮ প্রীঃ ) তাঁহাকে খ্যাতির শিখরে পেশছাইয়া দেয় । এই গ্রন্থ ছিল 

মাক'সাঁয় সমাজতনম্রবাদের প্রথম তাত্বক বিশ্লেষণ । অতঃপর তাহার 
ক্রির্টক অফ পালাটক্যাল ইকনাম (১৮৫৯ প্রাঃ ) প্রকাশিত হয় । 
তাহার সবশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ড্যাস ক্যাপিট্যাল (1985 091681 ) ১৮৬৭ 

'্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার দাশশনক তত্বগ্ীলর পৃণ* বিশ্লেষণ করেন । 
“এছাড়া তান বহ; প্রবদ্ধ রচনা করেন । ১৮৮৩ প্রাঃ এই মনীষির মৃত্যু হয়। 

মাকসের প্রকাশিত গ্রন্থগালির মধ্যে কমিউনিষ্ট ম্যানিফেন্টো খ.বই বিখ্যাত রচনা । 
এক কথায় ইহাকে সমাজতম্বাদা দর্শনের বাইবেল বলা যায়। ইহা ৪টি খণ্ডে বিভন্ত। 

প্রথম খণ্ডে সমাজের বিবর্তন এবং শ্রেণণ সংগ্রামের পথে সমাজের 
কষিউনিই ্যাবিফেইট! আগ্রগাঁতর কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে, সমাজতাশ্মিক 

সমাজ প্রাতন্ঠার জন্য সম্পান্তর রাম্ট্রীর়করণ, উৎপাদন ব্যবস্থার রাম্্রীয়করণ প্রভৃতির কথা 
বলা হয়। তৃতীয় খণ্ডে ইঞ্রোপায় সমাজতন্দের সমালোচনা করিয়া উহার দ:ব'লতা 
দেখান হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে, কাঁমটানঘ্টদের কর্তব্য এবং প্রতিক্রিয়াশশলতার বিরুদ্ধ 
সংগ্রামের কোখল বলা হইয়াছে। 

সর্কুতনবীদী সমাজ্ভক্দ্র বা ক্ষস্িউন্নিজঙ্ম ( হাহাহা 
8০6181190 07 00187100181 ) 8 বৈজ্ঞানিক সমাজতন্বাদের প্রচারক হিসাবে 
দার্শীনক কার্ল মাক'স সমগ্র পৃথবাঁতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । মাকসায় তত্ব অনুসারে 
অধুনা পাঁথবার বহ? দেশ সমাজতান্তিক শাসনব্যবস্থা গঠন করিরাছে। ফরাসী চিন্তাবিদ 
রুশো যেরূপ জন-সারভোমত্ব তত্ব দ্বারা গণতাশ্রিক ভাবধারাকে দ্ছায়ণ রূপ দেন 
কার্ল মাক'স সেইরূপ তাঁহার সমাজভান্ঘিক তত্ব দ্বারা সমাজতন্রেয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
কারয়াছেন। কমিউনিষ্ট ম্যানিফেন্টো ও ড্যাস ক্যাপিট্যাল এই দ.ইটি গ্রত্থে মাক'সায় 
দর্শনের প্রধান দিকগালি পাওয়া বায়। 

মাক্সের মতে ষে কোন সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের উৎপাদন ব্যবস্থাই সমাজকে 
চালাইর়া থাকে। প্রাত সমাজে উৎপাদনা শান্ত ও সম্পদের উপর নিয়ন্্রণ দ্বারা সমাজ 
চালিত হুয়। এই উৎপাদন শত্তি ও সম্পদকে দখল করিবার জন্য হাতহাসে নিরন্তর 
বিভব প্লেপায় মধ্যে সংগ্রাম চলে। উৎপাদন শান্ত দখলের জন্য বাতি শ্রেণর মধ্যে 

-স্বার্কসের বিখ্যাত 
| গ্রস্থনমুহ 



৩২৪ ই্চরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ছচ্দই হইল ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু । ইঞ্জিন যেমন গাড়ীকে চালার ; শ্রেণী ছ্বন্ব 
ইতিহাসকে চালায়। মাক্সের এই তত্বকে দ্বম্মুূলক বস্তুবাদ 

ই নবা্ী (01919500991 1096511811510 ) বলা হয়। যে ক্ষেত্রে হেগেল 

নামক জার্মান দার্শীলক মনে করিতেন যে, এই আদশের সংঘাত 
(10685 ) ইতিহাসকে চালিত করে, সে ক্ষেত্রে মাকস হেগেলের মত অস্বীকার করেন। 

মাসের মতে সমাজে সর্দা শোষক ও শোিত এই দুই শ্রেণী থাকে । এই দুই শ্রেণখর 

সংঘাতের ফলে ষে পাঁরবর্তন ঘটে তাহাই হইল ইতিহাসের অগ্রগতি । পুরাতন 
অর্থনোতক ব্যবস্থার সহিত নূতন বাবন্থার দ্বম্ছ চলে। এই হুন্ছের ফলে যে 
পাঁরবর্তন ঘটে তাহা কিছুদিন চালবার পর, তাহা আবার পুরাতন ব্যবস্থায় 

পারণত হয়। তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যবন্থা জাগিয়া উঠে । প্রাচীন যুগে 
গ্রীস ও রোম প্রভৃতি দেশে দাসশ্রম ও দাস ব্যবস্থার উপর নিভর করিয়া একশ্রেণণর 
লোক সমাব্রকে শাসন করিত । কিন্তু ক্রমে সমাজে এমন পাঁরবর্তন ঘটে । যাহার ফলে 
দাস ব্যবস্থা লোপ পায়। মধ্যবৃগে সামস্তপ্রথার ফলে সামন্তশ্রেণ ভূমিদাস ও কৃষকের 
শ্রমে আঙ্জত সম্পদ ভোগ কাঁরত । সামন্তশ্রেণ+ রাষ্ট্রশাস্ত আঁধকার করিয়া এই শোষণ 
বাবচ্ছাকে রাম্ট্রের সাহায্যে রক্ষা কারত। সমাজের বৃহত্তর লোক ভূমিদাস অথবা 
[দিনমজুর হিসাবে অধণাশনে ও অনশনে থাকিত। ক্রমে অথনোতিক অবন্থার পাঁরবত'নের 
ফলে ব্যবসায়-বাণিজা বাড়লে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব হয় । বুজেয়াশ্রেণণ নিাতিত 
লোকেদের নেতৃত্ব দিয়া সামন্তপ্রথাকে ধহংস করিয়া ফেলে । ফরাসণ বিপ্লবের ইতিহাস 

হইল সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে বৃজেণায়াশ্রেণীর ক্ষমতা লাভের সংগ্রাম । বৃজেশয়াশ্রেণর 
এই সংগ্রামে, সাধারণ মানুষ বুজোয়াশ্রেণীর সামল হয়। 

সামক্ততন্ত ধ্বংস হইলে মংলধনী বা বজোয়া শ্রেণী শিঃ্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন 
ব্যবস্থার একচেটিয়া আধকার গ্রহণ করে। তাহারাও সামন্তদের ন্যায় রাষ্ট্রকে নিজ 

'নিয়ন্ণে লইয়া রাষ্ট্রের সাহাযষো তাহাদের অধিকার কায়েম করে। 
বর্োয়া বিন্বের. শ্রমিক শ্রেণণ কলে-কারখানায় শোধিত হয়, মালিকের মুনাফা স্ফীত বাথ 5 ঙ 

হইতে থাকে । এইভাবে ধনী আরও ধনী হয় এবং দার আরও 
দারদ্র হয়। মাকসের মতে হীতহাস শুধুমাত্র কতকগহাল ঘটনার সমান্ট নয় বা ব্ান্তর 
জশবনণ নয়। ইতিহাসের কার্ধযকারণ সম্পক আছে অনেক গভগরে- লমাজের উৎপাদন 

শান্তর উপর কোন এক বিশেষ শ্রেখীর আধকায় এবং অপর শ্রেণশর বলা ও শোষণ এবং 
তচ্জানত শ্রেণপাবদ্রোহের ভিতর । হীত্হাস 'নারন্ট নিয়মে চলিবে । শেষ পর্যন্ত 
শোষক শ্রেণ ইতিহাসের নিয়মে লোপ পাইবে । যেরূপ ভাবে দাস বৃগের ও সামন্ত 
যূগের অবসান ঘাঁটয়াছে সেইভাবে ধনতণ্ঘী সমাজের পতন ঘাটবে। 

মার্কস 'ব*্বাস কাঁরতেন যে, ইতিহাসের দ্বন্ছতত্ব অনংসারে নির্ধাতিত শ্রামক শ্রেণী 

মাঁলিকদেক্স হাত হইতে ক্ষগতা ছিনাইয়া লইবে। কারণ ইতিহাসের নিয়মে কোন শোষক 

শ্রেণ চিরকাল ক্ষমতায় থাকিয়া শোষণ করিতে পানে না। সতরাং শ্রামিকের প্রাপা 
আঁধকার আদায় করার দিন সমাগত হইয়াছে; ধনতাম্রিক শোষণ যতই বাড়বে ততই 



ধনতন্মবাদ ও সমাজতল্মবাদ ৩২৫ 

শরামক বিরোধ তাঁর হইবে । এই 00118010000 বা হ্ব্ঘ হইতে নৃতন শ্রমিক 
সমাজের জম্ম হইবে। ইতিহাসের এই নিয়ম কাষণ্করী হইতে 

অনিক বিন বাধা । মাকস এজন) তাঁহার কামউনিষ্ট ম্যানিফেন্টো গ্রন্থে 
পৃথিবীর শ্রামকদেরও ডাক দিয়া বলেন যে, “সকল দেশের মেহনতী শ্রামক এক হগু। 

তোমাদের বন্ধন শৃঙ্খল ভাঙয়া পাড়বে ৷”, 

মাকপ শ্রেণগসংগ্রামকেই ইতিহাসের পারবর্তনের হাতিয়ার (0০০15 0£1)15601% ) 

মনে কারতেন। অতগতে যেরূপ বৃজে"য়া শ্রেনী ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার 'হিসাবে 

সামন্ত প্রথা ধংস কারয়া ক্ষমতা নেয়, সেইরূপ শিল্প সমাজে, 
শ্রীমকেরা বৃজেশায়া শ্রেণীর হাত হইতে ক্ষমতা লইবে। ধনতম্ 

বা প'হাজপাত শ্রেণীর উৎপাদন ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতির উপর 'নিয়ম্পণ আছে । শ্রীমকেরা 
তাহাদের নিকট কেবলমাত্র শ্রম বিক্ুম্ন করে। শ্রামকেরাই প্রকৃত পণ্য উৎপাদন করে । 
কিন্তু মালিকরা উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, সকল মুনাফা অ'ধকার |করে। শ্রামককে 
অনাহারে থাকতে হয়। সুতরাং মালিক ও শ্রামকের মধ্যে স্বার্থ সমন্বয় ঘাঁটিতে পারে 
না। কারণ তাহাদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পক্ রহয়াছে । তিনি আদ সমাজতম্মবাদীদের 

ইউটোপণীয়ান বা কল্পনা বিলাসী বলেন । কারণ ইহারা শ্রামক-মালিকের স্বার্থের ছচ্ছে 
আপোষ রফায় বিশ্বাস কারতেন। মাক্স তাঁহার সমাজতান্নিক মতবাদকে আদ 

সমাজতান্মকদের হইতে পৃথক কারবার জন্য ইহার নাম কাঁমিউনিজম বা সাধারণতল্ত্ 
ধদয়াছেন । মার্স মনে কারতেন, শ্রামক বিপ্রব ছাড়া ধনতল্ত্রকে ধংস করা ঘাইবে না। 
মাকস বলেন যে, যাদুকর অশরখারকে সাান্ট কাঁরয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
বার্থ হইলে, যেরশ অশরখার দ্বারা নহত হয়, সেইরূপ ধনতন্ত্র শ্রীমক শান্তকে সৃঙ্টি 
কাঁরয়া, সেই শ্রামক বিপ্লবের ফলেই ধ্বংস হইবে । 

মাক্সের মতে ধনতন্দের প্রধান ঘটি এইযে, ইহা শোষণ ও অসাম্যের উপর 
প্রাতচ্ঠিত। কমিউানষ্ট ম্যানিফেন্টো গ্রন্থে মাক্প ধনতান্মরক শোষণের বিশদ ব্যাখ্যা 

করেন। তানি বলেন যে, পজিবাদশ সমাজ হইল শ্রীমক শোষণ, 
অমানুষিক নির্ঘতন এবং মুনাফার লোভের দ্বারা নিয়ান্মত ৷ 

এই সমাজে মানুষের সাঁহত মানুষের সম্পর্ক অর্থের দ্বারা নিয়ান্্িত হয়। নগরগালি 
গ্রামকে শোষণ কারয়া স্ফকগতকায় হয়। মাক্প বলেন যে, গ্রাম ও শহরের বাবধান 
কমাইয়া কাষর সাহত শিল্পকে রাষ্ট্রের নিয়ম্্ণে আনিয়া সম্পদের বণ্টন কয়া দরকার । 

মাক“স তাঁহার মূজ্যতত্ব (71)6015 0£ ৬৪195 ) ব্যাখা করিয়া বলেন যে, মুলধন 

ও মুনাফা উৎপাদত সামগ্রীর মূল্য নির্পণে প্রযত্ত হইতে পারে না। পাজবাদণ 
ব্যবস্থায় ইহা করা হইয়া থাকে । মাকসের মতে শ্রামকের শ্রষের 
হারা উৎপা মালই হইল মলধন। কাঁগমালও শ্রম ছারা উৎপাঁদত 

হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রমকের শ্রম প্রযুক্ত হইলে তবেই শিক্প সামগ্রপ উৎপন্ 
হয়। সতরাং শিল্পের দ্বারা আর হইলে তাহা একমার শ্রামকেরই প্রাপ্য । 

২০. পুজতে চদা তত সা৪8০৪5৩৩% & 0606155 55 188789. 

শ্রেণী সংগ্রাম তত্ব 

বুর্জোর় নমাজের তাঙন 

মার্কসীক়্ মুত 



৩২৬ ইওরোপের ইতিহাসের রুপক্লেখা 

মার্কসের মতে জমি, সম্পদ প্রভৃতি সকল দুব্যই প্রকাতঘ্। দান। ইহাতে সকলের 
সমান আঁধকার আছে । কোন বিশেষ শ্রেণণ ইহা একচোঁটয়া কারলে সমাজে ধনবৈধম্য 

ও শোষণ দেখা দেয়। মাকসের মতে শ্রামকের স্বাথে গঠিত 
রাষ্ট্র সম্পদের জাতীয়করণ কাঁয়া ইহা সমাজের সামগ্রিক গ্বাথে 

ব্যবচ্থার করিবে । উৎপাদন ব্যবচ্ছার উপর সামাজিক মালিকানা হ্থাপন করা দরকার ॥ 

তবেই শ্রামক তাহার শ্রমের নাব্য মূল্য পাইবে । এজন্য শিপ উৎপাদন ও বণ্টন 
বাবচ্থার উপর রাষ্ট্রের 'নয়ন্্রণ স্থাপনের কথা তান বলেন। অবশা এই রাম্ট্র হইবে 
শ্রমিকের স্বার্থে পারচালিত শ্রামক রাণ্ট্র। 

মাকণস মনে করেন বে, সম্পদের জাতীয়করণ ও ব্যান্তগত সম্পত্তি লোপ করা হইলে 

শ্রেণাহীন সমাজ (019551655 5০০1০ ) চ্ছাপিত হইবে । কারণ শোষণ লোপ পাইবার 
ফলে ও সম্পদ সমাজের আধকার চ্ছাপনের ফলে ধনিক শ্রেণী 
থাকিবে না। এই সমাজে ব্যক্তিগত সম্পান্ত নাষদ্ধ হইবার ফলে 

কেহ কাহাকেও শোষণ কারিতে পারিবে না। সমাঙ্জ্রে সকলের সমান আঁধকার হ্থাপিত 

হইবে । শ্রেণণহগন সমাজ প্রাতিষ্ঠা হইল মাক'সায় শ্রেণী বিপ্লব তত্বের চূড়ান্ত লক্ষা। 
মাকস মনে কাঁরতেন যে, “পাঁরমাণগত পাঁরবর্তনের শেষে গণগত পাঁরবর্তন” আসিবে 
(57010) 0081000961565 01081166 7111 ০0176 03991109015 ০1121886 )। মাকস 

একটি সংন্দর উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইবার চেস্টা কাঁরয়াছেন। একটি পাখীর ডিম 
শুধুমাঘ ডিমই থাকে । কম্তু তাহাতে পক্ষীমাতা দেহের উত্তাপ দিয়া ডিমকে পাখশন্গ 
বাচ্চায় পরিণত করে। অথবা জলকে ফুটান হইলে জল কমে বাম্পে পারণত হয় । 
সেই রকম সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের পূর্ণতা আসলে তখন পুরাতনতন্ত্ ভাঙিয়া নূতন 
সমাজব্যবস্থা আসে । শ্রেণীসংগ্রাম হইল ইতিহাসের বিবর্তনের হাতিম্নাস। শেষ পবস্ত 
 শ্রেণীহণন সমাজ স্থাপন দ্বারা ইহার অবসান ঘটে। ্ 

মাকঁস মনে করেন যে, শোষিত শ্রামকের জাতিগত ও দেশগত পার্থক্য থাকিতে 
পারে না॥ শোধিত শ্রামকের মধ্যে সাদা ও কালো কোন ভেদ নাই । দহনিয়ার সকল: 

গ্রামকে একমাত্র শু হইল মুনাফাজীব বৃজেয়া শ্রেণণ। 
সুতরাং পৃথিবীর সকল শ্রামকের মস্ত না ঘটলে শোষণের অবসান 
হইবে না। মাকস এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৪ শ্রধঃ প্রথম ইস্টারন্যাশন্যাল 

বা আন্তঙ্জণাঁতিক শ্রমজগীব সংচ্ছা স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বি*ব শ্রমিক বিপ্লব 

ঘটাইবার আয়োজন করা । মাকণ্সবাদপরা এজনা জাতীয়তাবাদকে সঞ্কাঁণ' মত বলিয়া 
মনে করেন। 

মাকসবাদণ মতের বিরুদ্ধে কোন কোন লেখক সমাল্গোচনা করিয়াছেন । (১) মাক'স 

ইতিহাসের যে অর্থনোতিক ব্যাথ্যা কায়াছেন তাহা অনেকে ভ্রাম্ত বলিয়া মনে করেন। 

ইতিহাস নানা 'বিষয়ের প্রভাবে আগাইয়া চলে। অর্থনশীত হইল এই সকল প্রভাবের 

অন্যতম । ব্যন্তিগত প্রাতভা, আদ ধম” জলবার়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভাত নানা- 

বিধর দ্বারা হীতহাসের গাত নিয়ন্মিত হয় ॥ তাছাড়া ব্যকিগত উচ্চাকাথ্থা বা শ্রেণীগত 

মার্কসীয় সমাজতত্ব 

শ্রেদীহীন সমাজবাদ 

বিশ্ব শ্রমিক বিশ্লবের 
আধর্শ 



ধনতল্মবাদ ও লমাজতম্ঘবাদ ৩২৭ 

উচ্চাকাঞ্খা দ্বারাও ইতিহাসের গাঁত প্রভাবিত হয়। আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন প্রভাতি 

ব্যান্তগত উচ্চাকান্থায় ফলে সাম্রাজা জয় করেন। সতরাং ইতিহাসকে কফেবলমান্র 
অর্থনোৌতিক তত্ব ছারা ব্যাখ্যা করা অবৈজ্ঞানিক বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । তাছাড়া 
সমাজ কেবলমাঘ ধন" ও দারিদ্র দই শ্রেণীতে বিভন্ত ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। 

ইহাদের মধ্যে মধ্যবর্তী শ্রেনী আছে এবং তাহারা বিল'ন হইবে একথাও ঠিক নয় বলিয়া 
তাঁহারা বলেন। 

মাক্স মনে করেন যে, সাম্যবাদী রাষ্ট্র চ্থাঁপিত হইলে শোষণ বন্ধ হইবে এবং 
বাভব দেশের মধ্যে শোষণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বান্ছিতা লোপ পাইবে । এক 

দেশের শ্রমিকের সাহত অন্য দেশের শ্রামকের কোন প্রভ্দে নাই। 
কারণ উভয়েই শোষিত ও নির্ধাঁতত । “কম্তু বাস্তবে দেখা যায় 
যে, সাম্যবাদী দেশগলিও জাতীয় স্বার্থ ও জাতগয়তাবাদ দ্বারা 

প্রভাবিত হয়। ভারতে ব্রিটিশ সরকার শোষণ চালাইলেও। ইংলণ্ডের শ্রামক দল ও 
শ্রীমক সরকার তাহাদের নিজ স্বাথের জন্য ইহার সমর্থন করে। সাম্যবাদ রাশিয়ার 

সাহত সাম্যবাদী চনের বিরোধ এবং সাম্যবাদী ভিয়েতনামের সাহত সামাবাদশ চ?নের 
বিরোধ মাকসায় তত্বের ভ্রাম্তির পাঁরচয় দের । শ্রীমক শ্রেণী কেবলমাত্র অথনোতিক 
স্বাথের দ্বারা পারচালিত হয় না। জাতশয়তাবাদ, ধম" ইত্যাদি তাহাদের প্রভাবিত করে । 

(৩) কোন কোন অধ'নগাতাবদ মনে করেন যে, মাকর্সীয় মূলতত্ব ভ্রান্ত। মার্কস 
কেবলমার শ্রামকের শ্রমের ফলে উৎপাদন হয্ন বালয়া মনে কারতেন। কিন্তু শিপ 

পারচালনা, বিজ্ঞাপনের খরচ, মৃলধনের জনা সদ প্রভৃতি বিষয় 
মাক'স অগ্রাহ্য করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে মলধন না থাকিলে শিল্প 
গাঠন করা যায় না। মাক“স এই দিকটি অগ্রাহা কাঁরয়াছেন । তাছাড়া 

ধনতাম্ন্রিক উৎপাদনে প্রাতযো গিতা থাকায় উৎপাদনের বায় কম পড়ে । সাম্যবাদণ উৎপাদনে 
রাষ্ট্র ছায়া ইহা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে থাকায় উৎপাদনে বায়ের হার বেশণ পড়ে। 

(8) ধনতান্বিক রাষ্ট্রগাল শ্রামক কল্যাণম.লক আইন দ্বারা, কাজের সময় কমাইয়া 
ও মজার বাড়াইয়া, ছাঁটাই বম্ধ কাঁরয়া এবং নানা প্রকার কল্যাণমূলক ব্যবস্থার দ্বারা 

শ্রমিক অসন্তোষের তীব্রতা কমাইয়া ফোঁলয়াছে। মাক'প যে যগে 
রা রা ভে তাঁহার মতামত রচনা করেন, তাহা ছিল শিল্প-বিপ্রবের গোড়ার 
সাথের বিদুপ্ত: যুগ । সেই বূগ বর্তমানে গত হইয়াছে। শ্রামকের হাতে ভোট 

থাকার ফলে কোন গণতান্িক রানের পক্ষে এই বৃহত্তর শ্রামক 

শ্রেণকে অগ্রাহা করা সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্র 'বাভন্ন কল্যাণমূলক আইন ছারা 
শ্রীমক শোষণ নিয়ঙ্ঘণ করে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভাতি দেশ শিহ্পে অগ্রসর হইলেও 
পেই দেশে শ্রামক বিপ্রব ঘটে নাই । ব্রিটেনের ফোবয়ানবাদপ সমাজতন্মীয়া মনে করেন 
বে, রানের আইনের দ্বারা শ্রামকের ও জনসাধারণের কল্যাণ করা সম্ভব । এজন্য প্রেণী 
বিপ্রবের প্রয়োজন নাই । রশ নেতা ভ্রুশ্চেভ মাকসবাদের সংশোধন কারয়া নিবশচনের 
মাধমে সনাজতাঁম্টুক দল রাস্টীর ক্ষমতা লইতে পারে বাঁলয়া আঁগুমত দিয়াছেন 

মার্কলীয় ধর্শনের 
সমালোচন। 

মাকসীয় মূলতত্বের 
ক্রুট 



৩২৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

(৫) গণতান্রিক রাষ্টরগলি 'বাভ্ন প্রকার আইন যথা আয় কর, সম্পাত্ত কর প্রীতির 
দ্বারা ধনতন্মের বৃদ্ধিকে নিয়ন্মণ করিয়া থাকে। এাঁদকে শ্রামক 

মার্কসধাদেয প্রতুক্তির ডি মু, কল্যাণ আইন হারা শ্রমিকের উদ্বাতি ঘটায় । ফলে মাকসায় তত্ব 
প্রাসিকতা অনূসারে ধনী আরও ধনী হয় এবং গরীব আরও গরীব হয় তাহা 

বঙত'মান যুগে প্রযোজ্য নহে। রাম্্র মূল শিল্পগযীলকে ব্যান্তগত 
মালিকানায় না রাখিয়া জাতীয়কল্পণ করায় প'াঁজবাদের অগ্রগাত ব্যাহত হইয়াছে । 

(৬) মার্কস বাঁলয়াছেন যে, ধনতা্রিক রা্ট্রের সাহত সমাজতান্লিক রাষ্ট্রের খাদ্য 
খাদক সম্পর্ক । ধনতাশ্িক রাম্ট্রগুলি সমাজতন্মকে 'বিনাশের 

রর সাবান চেগ্টা কারবে। কিন্তু সাম্যবাদণ রাশয়া ক্লুশ্চেভের আমল হইতে 
ধনতন্র্বাদ৷ মার্কন দেশের সাহত শান্তপূণ সহাবন্থান নতি 

গ্রহণ কারয়াছে। 
(৭) মাকসের ব্যাখ্যা সম্পকে 'বাভল্ল মত দেখা যায়৷ রাশিয়ায় বিপ্লব শিপ 

প্রমকের সাহাযো ঘটে। ইহাই সাঠক মার্কসতন্্ বলিয়া রাঁশয়া দাবী করে। 
অপরাঁদকে চীনে কী শ্রমকের ছারা বিপ্লব সাধিত হয় । ইহাকে 

ার্কদবাধের ব্ছাতি মাকসবাদের নংতন প্রয়োগ বলা হয়। সংতরাং মাকসবাদ এখনও 
1ববত“নের স্তরে আছে বলা যায়। 

(৮) নৈরাজাবাদধ বা এানাকিণ্টরা (081017150) মনে করেন যে, কোন সমাজে 

রাষ্ট্র ব্যবস্থা হইল একাঁটি অশহভ ও দ্বৈরাচারী শান্ত! মাক“সবাদের প্রধান স্তরে 
শ্রীমকের স্বাথে রাষ্ট্রের হাতে সকল প্রকার উৎপাদন কেন্দ্র'ভুত করার ফলে রাম্ট্রই একটি 
শোষণ যন্মে পারণত হয় । এই রাম্ট্র হইল সবগগ্রাসী ও সর্বাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন । 
ইহার ফলে জনসাধারণের স্বাধীন বকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাছাড়া 
সাশ্ডক্যালিজ্টরা মনে করেন যে, শ্রামকশ্রেণী বাভল্ন শিজ্পে ইউনিয়ন গঠন করিলেই 
তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইবে । এজন তাহাদের রাজনোতক দল গঠনের প্রয়োজন নাই । 

ইউরো কমিউনিষ্ট নেতারা এছাড়া আরও বলেন যে--সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রামক 
শ্রেণীর একনায়কতন্ত (1016560151710 01 005 01019691199 ) শ্াঁপত হইয়াছে। 

ইহার ফলে শ্রেণহশন সমাজ হয় নই । কারণ যাহারা শ্রীমক নছে তাহারা আঁধকারহণন 
হইয়া পাঁড়য়াছে। 

মাক্সবাদের উপরোস্ত সমালোচনার জবাবে বঙ্গা যায় ষে, মাকর্দবাদের কিছ ভুঙ্গ 
ঘটি দেখা গেলেও ইহার মূল নীত স্বীকৃতি পাইয্লাছে। উনাবংশ শতকে মাকসবাদ 

প্রচারিত হয় । তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা রচিত হয়। 
মার্কদবাদের গুরুত্ব সময়ের পারবর্তনের ফলে ইহার সামান্য অসঙ্গতি দেখা গেলেও 
মূলতঃ ইহা সাঠক ও নিভূ'ল বলিয়া বহ্ লোক মনে করেন । শোষণহান সমাজব্যবন্থা 
পনের ডক দিয়া, মাকঁস নিপধীড়ত জনগণ ও ওপানিবেশিক শোষিত দেশগৃলিতে 
স্থায়ী আসন পাইয়াছেন। প'হাজবাদ" বাবস্থার পাট উদ-ঘাটন করিয়া মাকর্স ইহার 
শোষণমূলক চরিত উদঘাটন করিয়াছেন । আজকার যে ধনতন্মী দেশগৃলিও শ্রামকের 



ধনতম্মবাদ ও সমাজতল্বাদ ৩২৯ 

কল্যাণকে কতর্ব মনে করেন।॥। পৃথিবীর ভাঁবষ্যং ইতিহাস মাকপবাদের দ্বারা 
অনিবার্ধভাবে নিম্নান্জত হইবে অনেকে মনে করেন। | 

নেল্পলাজ্যন্বাদ 2৪ ও্রতর্থো! শু বানি (40087601900 £ 
০১705017010 200 738105080 ) 8 নৈ্পাজ্যবাদেযর় জনক ছিলেন ফরাসণ চিন্তাবিদ 
প্রধো (১৮০৯--১৮৬৫ খ্রীঃ )। প্রুযো সমাজতন্পবাদশ হইলেও কমিউানজমের ঘোর 
টন সমালোচক ছিলেন । অবশা ইছা সত্য যে, প্রহধোর চিন্তাধারার 

পরস্পর়শ্বরোধতা দেখা যায়। তবুও প্রুধো তাত্র ভাষায় 
মাক'সবাদের সমালোচনা করেন । তান মনে করিতেন যে, কাঁমউনিষ্ট রান্টে, সকল 
ক্ষমতার আধার প্নাষ্্ুই মেহনত জনগণের প্রধান শোষকে পারণত হয়। তাঁহার মতে 

“সম্পাত্তর আধকার়ের অর্থ যাঁদ প্রবল ছ্বারা দুর্'লের শোষণ হয় ; তবে সামাবাদ হইল 
দলের দ্বারা যৌথভাবে প্রবলকে শোষণ করা ।॥৮১ মাকসের সাহত প্রঃধোর এজন্য 

তখর মতভেদ ঘটে এবং মাস প্রহধোর মতবার্দকে “ভণ্ডাম ও বাজে” বলিয়া অন্তব্য 
করেন। নৈরাজ)বাদের প্রধান প্রবনতা ছিলেন মাইকেল বাকুনিন। মাইকেল বাকাঁননের 
দেহে রুশ আঁভজাত পাঁরবারের রন্ত থাকলেও 'তিনি ছিলেন 'চম্তায় বিপ্লব ॥। সামারিক 
বিভাগে কিছুকাল কাজ কারবার পর তান 'বপ্রবী দলে যোগ দেন। ১৮৪৮ প্রাঃ 

পু ফেব্রুয়ারশ বিপ্লবের সময় তান প্যারিসের রাস্তায় বদ্ধ করেন এবং 
যাকুপিনের জীবন. পরে বোহেমিয়ায় বিদ্রোহে অংশ নেন। ৮ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ 
কারবার পর, তান সাইবোরয়ায় িববাঁসত হন। তিনি সাইবোরয়া হইতে জাপানের 
পথে পলায়ন করেন এবং পশ্চিম ইওর়োপে নৈরাজ্যবাদণী সও্ঘ গঠন করেন । ১৮৭১ প্রঃ 
প্যারিসের কাঁমউনেত বিপ্লবের সময় তান ফান্সের লারনস (1০105 ) শহরে একটি 
কমিউন স্থাপন করেন । ১৮৭৬ প্রঃ ৬২ বংসর বয়সে এই বিখ্যাত বিপ্লবীর মৃত্যু হয়। 

বাকাননের ভাবধারায় নৈরাজাবাদী দর্শনের চিন্তা বিশদভাবে বুঝা মায়। 
নৈরাজ্যবাদণ হিসাবে বাকুনিন মনে কাঁরতেন ষে, মানুষ মোৌিকভাবে সং হইলেও বিভিন্ন 

সংস্থা দ্বারা দুনশীতিগ্রচ্ত হইয়াছে । রাম্দ্র, গীঞর্ণা, ধনতল্ম প্রভৃতি 
৬৮ মানুষকে শোষণ করে। বাকুনিন বলেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি বল 

বা শান্ত এবং রন্তপাতের দ্বারা ঘটয়াছে। সুতরাং রাহ্ট্র যাহা 

[িছ করে তাহার পশ্চাতে বল বা জবরদাপ্তর প্রকাশ থাকে । এমন কি যে রাণ্্র উৎপাদন 
ব্যবস্থাকে নিয়দ্ঘিত করে সেই রাণ্ট্রও ক্ষমতার মদমত্ততায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে। 

এজনা রাচ্টের ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীত না কাঁরলে ব্যান্তর স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে না॥ 

বাকুনিন ধনতল্বাদের কুফল সম্পর্কে উল্লেখ করেন। কারণ ধনতান্মিক ব্যবস্থায় 
মুন্টিমেয় লোক বৃহত্তর জনগণকে শোষণ করে। ইছা হইল একটি ব্ষমামূলক অন্যায় 

বাবস্থা । শ্রন্টয় গধজ্ণা সম্পকেও বাকুনিন বলেন যে, গীর্জা মানুষের ব্যাস্ত 
স্বাধীনতা ও চিন্তার গ্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে আবদ্ধ কারিয়াছে। ইহা হইল 

১০4010082৮5 15 605 63101555500 01 886 685 07 686 ৪8:008. 0300050101820 [ও 68৪ 
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একটি শোষণমূলক সংস্থা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযৃত্তি বিদ্যারও বাকুলিন তথ 
সমালোচনা করেন । বিজ্ঞান প্রকৃ'তর নিয়ম আবিৎ্কার করার ফলে, ইহার অনহকরণে 

সামাজিক নিয়ম নামে কয়েকটি প্রথা চালু করা হয়। মানৃযের 
ধনতন্ত্রবা গু প্রযৃতিঃ 
বিজ্ঞানেয় বিরোধিতা স্বাধীনতা হরণের জন্য রাত্ট্র এই নিয়মগনল জোর করিয়া চাল, 

করে। বাকুনিন সকল প্রকার সংগঠন ও সংচ্ছার এবং রাগ ব্যবন্ছার 
লোপ কামনা কারতেন ৷ কারণ ইহার মাধামে কিছ লোক বাক লোকেদের পদানত করে । 

বাকুনিন মার্কসবাদ-এর সমালোচনায় বলেন যে, মাক'সবাদ দ্বারা সমাজে ও রাম্টে 
এই ধরণের স্বৈরতম্ গাঁড়য়া উঠে । মাক'সবাদের প্রয়োগ দ্বারা রাশ্ট্রশন্ত ও অথ'নধতি 

এমন একটি গোষ্ঠীর কবাঁলত হয় যাহারা বাকণ লোকদের পদানত 
করে।১ মার্কসীয় ব্যবন্থায় শ্রমিক শ্রেণপর একনায়কতল্ম হ্থাঁপত 
হয় (19106960179) 01 0) ১1016681180) 1 ইহা বুয়া 

গাণতন্মের নায় একটি শ্রেণী শাসন শ্ছাপন কয়ে। ইহায় ফলে রান্ট্রের ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত হইয়া দ্বরশাসন প্রকাশ পায় ৷ 

আলবেয়ার কাম নামক ফয়াসণ চিন্তাবিদের মতে, মাক“সের ন্যায় বাকুনিন বিপ্লবের 
স্বপ্ন দেখিতেন। বাকুনিন সকল প্রকার প্রচলিত সংস্থার ধ্বংস 
কামনা কারতেন । তানি মনে কাঁরিতেন যে, এক ধরণের শিক্ষিত 
শ্রেণী এই বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে কাজ কারবে। 

বাকুনিনের 'চম্তাধারায় বহু অসঙ্গাত ও অবাস্তবতা দেখা যায় । তিনি প্রচালিত 
বাবস্থার ধংস কামনা করিলেও ইহার বদলে কি ব্যবন্থা গ্রচাঙ্গত 

9081 হইবে ইহার সংস্পন্ট ধারণা তান দিতে পারেন নাই । 
্রপোটকিন ( ১৮৮২-১৯২১ শ্রীঃ ) ছিলেন অপর এক নৈরাজ্যবাদশী। তিনি জাতিতে 

রুশ ছিলেন। তান জার ছিতাঁয় আলেকজাস্ডারের আমলে নিহিলিষ্ট আম্দোলনে (বিশদ 
বিবরণ পঃ ২৮১ দেখ ) যোগ দেন। তাঁহার বিখ্যাত রচনাগুলির 

ক্রগোটকিন মধ্ো মর্ডান সায়েন্স ও গ্যানাক'জম (7400611 9016005 810৫ 

80810171910 ) প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত । ক্রপোটাকিনের ব্যান্তগত ব্যবহার ছিল মধ্র এবং 

আকর্ধণণয় | স্বামধ বিবেকানন্দ বিলাতে কিছুকাল তাঁহার সংস্পশে আসেন । রাশিয়ার 
লোনন সরকার তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাকে রাত্রীয় মর্যাদায় সমাধি দানের প্রস্তাব দেন। 

পাঠাসুচ 
১1 0. ডা. 901)010106661-- 08016511910, 90018115101 ৪00 19617000180. 

ই। ]. 0. তু, ০০16--17151015 01 900181190 210081 

৩1 [8101] 80111--17811009001 01 1৬181501511, 

৪1 12510110211 ৮৪15, 

1 36171800 105561--1789601/ ০? ড/956570 10110950179. 

ষাকসবাদের 

সমালোচনা 

বাকুনিনের ধ্বংসাত্মক 

টি 3024 ০2702556, পু 804, 



লুভুবিহস্ণ অস্যাস্ত 

গ্রেট ব্রিটন £ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতি 
(2686 311671 : 90018] 2100 7001001010০ 710£1683 ) 

নেপোৌলিন্মনেল্ল পল্সন্র্তী ম্বুগে গ্রেউ ভ্রিটেনে 
লরল্কঞম্ণীতল স্পাতলন্ন (07686 81165910 81661 00৩ 21901901010 ছা87৪ ) ৫: 

নেপোলিয়নেন্র যুদ্ধের সময় ইংলন্ডে অভূতপূর্ব অর্থনোতিক উন্নীত ঘটে। ইংলপ্ড 
[শঙ্গপ ও বাঁণজ্যে [বিশ্বের মৃখ্য দেশ হসাবে চ্ছান কাঁরয়া নেয় । শিল্পের প্রসারের 

ফলে ইংলণ্ডে নৃতন নূতন শিল্প শহর গাঁড়য়া উঠে । রুশ, ব্রিটিশ, 

জামান সেনাদলে যাহারা নেপোলয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাপৃত 
ছিল তাহাদের জন্য অস্ত্র নির্মাণ, তাঁবহ, কম্বল, পোষাক প্রভাত নির্মাণের জন্য ইংলণ্ডের 
শিল্প আরও স্ফীত হইয়া উঠে । আয়ারল্যান্ড হইতে দলে দলে দরিদ্রু শ্রামক আসিয়া 
ইংল্ডের কল-কারখানায় কাজেয় সুযোগ পায় । 

কাঁষর ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডে পহজবাদণ ব্যবস্থার প্রভাব বৃদ্ধি পায় । এনক্লোজার বা. 

বেম্টনী বাবন্থার প্রসারের ফলে ক্ষুদে চাষীর জাম বড় খামারের: 
কুবিতে পুঁজিবাদ £ নিউ বৈজ্ঞা - তি 
জারি সহত সংযত হয়। জ্ঞানক প্রথায়, আধুনক বন্মপাতর 

দ্বারা আবাদ চালু করিয়া কম খরচে বেশী উৎপাদন আরম্ভ হয় । 
ইংলণ্ডের কৃষি ব্যবচ্থায় বড় জমিদারীর মালিক বা পশঁজপতিদের প্রাধানা বাড়ে। 

নেপোলিয়ন'য় যুদ্ধের অবসানে ইংলণ্ডের অর্থনগীতিতে তখর প্রাতীক্রয়া দেখা দেয় ।' 
প্রথমতঃ, বুদ্ধের অস্ত্র ও সংশ্লিত্ট সামগ্রধর চাহদা না থাকান্প যুদ্ধের শিক্পদ্রবোর 

কারথানাগ?লি বন্ধ হইয়া যায় । হাজার হাজার শ্রামক ইহার ফলে' 
নেপোলিয়নীয় যুন্ধের 
জব ছাঁটাই হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপ ও আগোরকায় যুদ্ধের পর 'নিজ 

[নজ শিঃপ গাঁড়গ্না উঠিলে ইংলন্ডের পণ্যের চাহিদা অন্ততঃ ৩ ভাগ 

কনিয়া যায় । ফলে ইংলশ্ডের অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয় । তৃতীয়তঃ, সরকার শাসনতল্র 
প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর হাতে থাকায় শিজ্পপাঁতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় 

আইন রচনা করা কষ্টকর হয়। ফলে ইংলন্ডে শিজ্পক্ষেত্রে অপন্তোষ দেখা দেয় । 

ইংলণ্ডে ১৮১৫ ঘীঃ পর এক প্রকার রক্ষণশখলতা নীতি অনুসৃত হয়। এই 
রক্ষণশীলতার লক্ষ্য ছিল ইংলশ্ডের সংবিধান, ভোটাধিকার ও অর্থনোতিক ব্যবস্থাকে. 
চাহি পারবর্তন না করা। সাধাবধানিক রাজতল্ম, পার্লামেন্টে 
আভিজাতত অভিজাত শ্রেণণর প্রাধান্য, এ্যাংলিক্যান গজ এবং পার্লামেন্টের: 

অধিকার রক্ষা প্রভৃতি ছিল ইংল্ডের রক্ষণশীলতার অঙ্গ । 
ইংলশ্ডের টোরশ দল নেপোলিয়নের বিরূদ্ধে ষ.দ্ধ জয়ের ফলে প্রভৃত জনীপ্রয়তা 

পায়। এই দল ছিল আভজাত ও জামদারদের দ্বারা পরিচালিত । টোরণ দল উপরোন্ত: 
বরা রক্ষণশশীল নশীতকে গ্রহণ ঝাঁরয়া ইংলস্ড শাসন করিতে থাকে। 

চোরা £রক্ষণীলতা টোরণ-নেতা কাসলাঁর, নেপোলিয়ন-বিজয় ডিউক অফ ওয়োলংটন, 
এবং চতুর্থ জজ ছিলেন এই রক্ষণশণল নাতির প্রধান সমর্থক। পালণমেন্টে বিরোধ 

শিল্প-বিপ্লব 
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সদসারা ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, শিল্প আইন প্রভৃতি দাবী কারলে শাসক রক্ষণশশল বা 
টোরণ দল তাহার তদব্র বিরোধিতা করে । 

টোরশ রক্ষণশশলতার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে যে প্রাতবাদশ মতগহাল জাগয়া উঠে তাহা 
'ক্মে ক্রমে জনমতকে প্রভাঁবত করে £_ র্যাঁডক্যাল বা চরমপন্থী মতবাদের প্রবস্তা 

1ছলেন উইলিয়াম গন্ভউইন, জেরেমি রেন্থাম প্রভৃতি। ইহারা ছিলেন 
ও রা প্রধানতঃ [চিন্তাবিদ । গডউইন তাহার 11000115 ০০195171178 
নীতির সমালোচনা! 7১০110০81 18961০৩ গ্রন্থে সর্বপ্রথম সমাজতাদ্বিক মতবাদ ব্যাখ্যা 

করেন। তীন প্রচার করেন যে, সকল ব্যান্তর জামতে সমান 
আধিকার আছে। আঁভজাত বা জামদার শ্রেণী কেবলমাত্র জাঁমর মালিক হইতে পারে 
'না। যে সরকার আভজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে, সেই সরকার দুনপতিগ্রন্থ। 
'জেরোমি বেম্থাম তাঁহার ইউটিলিটারয়ান তত্ব বা হিতবাদ প্রচার কারয়া বলেন যে, প্রাত 
রাষ্ট্রের কত'ব্য হইল সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের সর্বাপেক্ষা আঁধক মঙ্গল সাধন করা। যে 
সরকার তাহা করে না তাহার সংস্কার করা উাচত। তিনি পার্লামেণ্টের গণতাশ্তিকরণের 
কথাও বলেন। ইংরাজ কবি শেলী ও বায়রণের চিন্তাধারায় চরমপন্থী মতবাদ যথা 
স্বাধীনতা বা লিবা।টর ছাপ পড়ে ॥১ টোরী নেতারা এই চরমপন্থীদের দেশদ্রোহ? 
'বালয়া মনে কারিতেন। 

ইংলন্ডের ক্যাথলিক ও পিউটান ধমসম্প্রদায়ের লোকেরাও টোরী নণাতির 
ঘোর বিরোধ ছিল। ইংলণ্ডের এ্যাংলিক্যান গ্জার বাহানা অনগত ছিল না, 

গ্রকায় তাহাদের বহু আধকার হরণ করে। তাহারা সরকারী 
ক্যাথলিকছছের তির. 
প্রতিধা চাকুরখ, ধম স্বাধীনতা প্রভাত অবাধে ভোগ কারতে পারিত না। 

এজন) তাহারা খূবই অসন্তস্ট ছিল। চরমপন্থদের সমন 
জানাইয়া৷ তাহারা তাহাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে। 

ইংলন্ডের নবোদিত বুজেশীয়া সম্প্রদায়, টোরণ রক্ষণশীলতার তীত্র বিরোধ ছিল। 
বশদগবিস্তারের ফলে এই শ্রেণথ অর্থ সম্পদে স্ফীত হইলেও, তাহারা দেখে যে 

ভোটাধকার না থাকায় পালামেন্টে তাহাদের কোন প্রভাব 
টক নাই। সরকার% আইনগ-ঁল তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাঁচিত হয় 
টারী বিরোধিতা 

না। আভঙ্জাতশ্রেণী বাহয় হইতে খাদ্য আমদানী করায় রাজ 
শছল না। পালণমেন্ট শস্য আইন দ্বারা বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী 'নাবদ্ধ করে। 

এই আইনের ফলে বেশখ দামে খাদ্যশস্য বিক্রয় কারয়া আঁভজাতরা স্ফীত হইতে থাকে। 
কিন্তু খাদ্যের চড়া দাম থাকার কলকারখানার মজুরদের চড়া হারে মঞ্জুরী দিতে হয় । 
এজন্য বুজেণয়ারা ক্ষিপ্ত হয়। ইংলশ্ডের হুইগ দল ব:র্গোয়া ও শ্রামকদের পক্ষ লইয়া 
টোরণ দলের খাদ্য নীতির তাব্র সমালোচনা করে। 

ইংলন্ডে যান্লিক শিজ্পের প্রসার দ্রুত বাড়ার কলে, যে সকল কারগর হাতে শিস" 

ব্য তৈয়ার কাঁরয়া জণাবকা অর্জন কারত, তাহারা বেকার হইয়া যায়। এই ক্ষাতিগ্রত 
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শ্রেণীর কোন বিকল্প জণীবকা না থাকার তাহাদের দুদশার একশেষ হয়। বেকার 
শ্রীমক ও কারগরগ্জা এজন্য ক্ষিপ্ত হইয়া কলকারখানা আক্রমণ করিয়া মোশনগলি। 

ভাঙিতে আরদ্ভ করে । ১৮১১ প্রীঃ। ১৮১৬ গ্রীঃ ইংলণ্ডে মৌশন 
কুটির শিল্পের ধ্বংস ঃ নি টি ভাঙার দাক্জা আরম্ভ হয়। ইহাকে লাডাইট রায়ট বলা হয়। 

ইংলণ্ডের লিসেম্টার জেলার নেডলাড নামে এক োটাবদ্ধির 

বালক ছিল। গ্রামের ছেলেরা তাহাকে ক্ষেপাইলে নৈডলাড ক্ষিপ্ত হইয়া কাপড় 
তৈয়ারর কয়েকাঁট তাঁত ভাঙয়া ফেলে । এই সময় হইতে কেহ ক্রোধ বশতঃ কোন যল্ত 
ভাঙলে বলা হইত যে “নেডলাড ইহা কারয়াছে 1” এজনা ১৮১১ প্রঃ, ১৮১৬ প্রঃ 
[বিরাট যল্তরভাঙার দাঙ্গাকে লাডাইট দাঙ্গা বলা হয়। 

টোরণ পালণামেন্ট চরমপন্থী (1২৪৫1০81) প্রাতবাদীদের দমন করিতে 'বাভম্ 
রকমের ব্যবস্থা নেয় । হেবিয়াপ কর্পাপ আইন রদ করিয়া বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও জেল 

দেওয়া হয় । সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করা হয়। উহীলয়াম কবেট (৬/1111910) 
0০০০৪ নামক, সমাজতল্পরবাদী লেখক তাঁহার দুই পেন মৃলোর জনপ্রিয় পরিকা বা 

পলাটিক্যাল রোঁজন্টার (7১011601081 [২5215601) রদ করিতে বাধ্য, 
8 হন। ম্যানচেষ্টার শহরে একটি প্রাতবাদী জনসভার পালিশ গুলি 
নীতি চালায় । পিটারলুতে শ্রামক হত্যাকাণ্ড অন্যাম্ঠত হয় ॥ চরমপন্থী 

আন্দোলন দমনের জন্য রক্ষণশীল পার্লামেন্ট (১৮১৯ প্রাঃ), 
কুখ্যাত ছয় আইন (5% 4০15) পাশ করে। এই ছয় আইনকে ত্রিটেনে প্রাতিক্রিয়া- 

শখলতার চূড়ান্ত বলা হয়। এই আইনে বলা হয় যে £--(১) বেসরকারণ ব্যান্তরা 
সামরিক কৃচকাওয়াজ কারতে পারবে না। (২) সন্দেহভাঙ্জন ব্যন্তিদের দ্রুত বিচার: 
কারয়া শাস্তি দেওয়া হইবে । (৩) বে-আইন? অস্বের খোঁজে পুলিশ যে কোন লোকের 

বাড়ী তল্লাসগ কারতে পারবে । (৪) রাম্প্রোহমূলক প:স্তক-পরুস্তিকা পুলিশ 

বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে এবং তাহার লেখককে দেশ হইতে বহিস্কার কারিবে।, 

(৫) সরকারণ অনংমাতি লইয়া জনসভা কাঁরতে হইবে । (৬) সংবাদপত্রের উপর বিরাট 
অঞ্কের জামানত চাপাইয়া দেওয়া হয়। 

সরকারের এই দমন নখীতির প্রতিবাদে কয়েকজন মন্ম।সভার সদস্যদের হত্যার জন্য 

চরমপঞ্থণরা চক্রান্ত করে । পুলিশ এই চক্রান্ত আবিহ্কার কারলে তাহা ব্যর্থ হয়। এই 
চক্রান্তের নাম ছিল “ক্যাটো ভ্্ট চক্রান্ত” (০৪৫০ 906৪ (0920501190%), ১৮২০ শ্রীঃ। 

রক্ষণশশলতার শিরোমাঁণ ক্যাসালর ১৮২২ প্রঃ মৃত্যু হইলে টোর নেতৃত্ব দুর্বল 
হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের রক্ষণশলতায় ভাঁটা পড়ে ॥ পরবতা টোরা নেতারা যথা, ক্যানিং 

ও রবার্ট পগল প্রভাতি ছিলেন অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী। তাহারা 

বুঝিতে পারেন যে, ব্রিটেনে সামম্তযুগ শেষ হইয়া শিষ্পষুগ আরম্ভ 

হইম্নাছে। লূতরাং এই পারবর্তনশণল সামাজেক পারাগ্থাতর সহিত টোর দলকে খাপ 
খাওয়াইয়া চলতে হইবে। এজন্য নূতন টোরণ নেতারা উদীয়মান বংঙ্জোস্পা শ্রেণীকে. 
সমর্থন করা উপযযত্ত মনে করেন। 

সামস্তযুগের অবসান 
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এই পারচ্ছিতিতে টোর? সরকার ধায় ধাঁরে দমন নখতি ত্যাগ করে। চতুর্থ জজের 
রাজত্বের শেষ দিকে প্ডরিটান ও ক্যার্থালকদের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেওয়া হয় 

( ১৮২৮-২৯ প্রঃ )। ইওরোপায় শান্ত সমবায় হইতে ক্যানং বিদেশ 
১১ মন্মীকে ইংলশ্ডে সরাইয়া আনেন। ফলে ইংলণ্ড মেটারনিকতন্যের 

প্রভাব-মব্ত হয়। মেটারাঁনকের প্রভাবে শান্ত সমবায় দক্ষণ আমোরকায় 

সুঙ্তক্ষেপ কারতে উদ্যত হইলে; ইংলণ্ড তাহার তীর প্রাতবাদ করে। 'ন্রাটশ নৌবহর 
আটলান্টিক মহাসমহদ্রে শান্ত সমবায়ের জাহাজগঠীলকে আটকাইতে প্রস্তুত হয়। দাক্ষণ 

আমেরিকার উপানিবেশগ্ণালর স্বাধীনতাকে ইংলগ্ড স্বাঁকাতি দেয় ॥ মার্কিন রাস্ট্রপাত 

মনরো, আমোরকা মহাদেশে ইওরোপাঁয় শান্ত সমবায়ের হস্তক্ষেপের আশঞ্কায়, মনরো 
পাত (১৮২২ প্রঃ) (1100109 10০০৮.)0০ ) ঘোষণা করেন। মার্কিন রাম্ট্পাত 

তাহার ঘোষণায় বলেন যে “আমোরকা হইল আমোরকাবাসীদের জন্য । আমোরিকায় 
-ইওরোপণয় হস্তক্ষেপ সহ্য করা হইবে না।” ইহার ফলে শান্ত সমবায় দক্ষিণ আমোরকায় 
সস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয় । ক্যানিং আত্মপ্রসাদ দেখাইয়া বলেন ষে, “পহ্রাতন জগতের সাহত 
ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য আমি নূতন জগং সূম্টি কারলাম” (1 10855 91088 
9 ৩ ০110. 1000 68515091808 (0 1501659 (1১6 02190065 ০01 7০ 010 )। 

1লপসন প্রভাতি এতহাসক, ইওরো পায় শান্ত-সমবায়ের রক্ষণশণলতার বিরুদ্ধে 

ক্যানং-এর প্রাতবাদকে ব্রিটেনের প্রগাতশীলতার পরিচয় বালয়া আঁভাহত কারয়াছেন ।১ 
বস্তুতঃপক্ষে ক্যানিং তাঁহার পূর্বসংক্সী ক্যাসলারর ন্যায় রক্ষণশখল 

পািরিআানিঃ ছিলেন । টেমপারলে ( 16105115) ) নামক এীতহা সিকের মতে, 
ক্যানংএর সাঁহত ক্যাসলারর কোন মৌলিক পার্থকা ছিল না। 

উভর্লেই ছিলেন রক্ষণশীল দলের.সদস্য ৷ উভয়েই আঁভঙাতশ্রেণীর প্রাধান্য, এযাংলিকযান 
দ্বাদশ এবং নিয়মতান্তিক রাজতম্বের অনঃরাগণ 'ছিলেন। বৈদোঁশক নাতির ক্ষেত্রে 
উভয়ের মধ্যে একমাত্র তফাৎ ছিল ষে, ক্যাসলার ইওরোপায় শান্ত-সমবায়ের সহিত 

ইংলশ্ডের যুক্ত থাকা পছন্দ কারতেন; ক্যানিং মনে করিতেন যে, “শান্তির সময় 

শান্ত সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা নাই” ।২ তাছাড়া ক্যানং ইংলগ্ডের বৃজেয়া বাঁণকদের 
স্বার্থ রক্ষা করা দরকার মনে করিতেন । দক্ষিণ আমোরকায় ব্রিটিশ বাণকদের বাঁণাজ্যুক 
বাথ রক্ষার জন্যই তানি এই চ্ছানে ইওরোপায় শান্ত-সমবায়ের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা 

কয়েন। উদারতন্ের সমথনের জন্য তান শাস্ত-সমবায়ের বিরোধিতা করেন নাই।৩ 

জুলাই বিল্পনেন পল্প ভ্রিটেন্নে উদ্দাব্পতজ্র্রেন্স অগ্রগতি 
€ 02988 012 11997511976 20 19078191)0 81662 খাও 295০1102 ) £ 

ইংলচ্ডের রক্ষণশীল নেতারা ১৮৩০ প্রাঃ পর্যন্ত ইংলগ্ডে 'শ্থিতাবন্থা বজায় রাখিতে 
সক্ষম হন। তাহায়া ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য বশেষ চেষ্টা করেন নাই। 

] ১,:0080৪০0---5502009 20 029 1968 500 915 5875802199, 

২ 0150209195---0800)021686 18607: 01 312818 1018180. 2০110, 

ও, 138569--0208161081) 00160529] 78580: ০৫ 03:06, 
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ক্যাসলারর মৃত্যুর পর নৃতন রক্ষণশীল নেতারা যথা রবাট" পাল, ক্যানিং প্রভৃতি 
সংস্কার প্রবত'ন কাঁরয়া জনমতকে শান্ত রাখবার ছোটখাট চেষ্টা করেন। হইাতিসধ্যে 

১৮৩০ প্রীঃ জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সে দ্বিতীয় বুরবো বংশের শাসনের 
পীল ও ক্যানি-এর পতন ঘটলে ইংলগ্ডে তাহার প্রাতীকিয়া দেখা দেয় । শিঃপ-বিপ্লবের সংস্কার নীতি 

পর ইংলণ্ডে বহ্ নূতন শিল্প শহর গাঁড়গ্লা উঠিয়াছিল। কিন্তু 
ইংলন্ডের সম্পাত্বর ভীত্ততে ভোটাধিকার থাকায় এই শিপ শহরের বুর্জোয়া শি্পপাতি 
৪ শ্রামক দল কাহারও ঠোটাধিকার ছিল না। পালামেন্টে এই শ্রেণণর প্রতিনিধি 
না থাকায় ইহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন রচনা হইত না। পার্সামেন্ট আভঙ্জাত 

শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কথা ভাবয়া ।বদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানন বিরোধ? আইন 
(090. 1৪ ) প্রভৃতি আইনকে মলা দিত। 

শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য এই যুগের পালণমেন্ট কোন কাজ কারত না। 
এদিকে শিজ্প বিস্তারের ফলে গ্রাম হইতে লক্ষ লক্ষ লোক কল-কারখানায় কাজের আশায় 

শহরে চলিয়া আসে । তাহারা কম মজুরীতে অশেষ কন্টে বন্তীতে 

্ীপ রি জীবন কাট।ইতে বাধ্য হয় । ইংলণ্ডের উৎপাদিত খাদোর দাম বেশ 
হওয়ার ফলে এই শ্রামকরা পরিমাণ মত থাদ্য কানিতে পারিত না । 

এদিকে বিদেশ হইতে সস্তা দরে খাদ্য আমদানী কারলে আভিজাততন্মের খামারের উৎপন্ 
খাদ্যের দাম কমিয়া যাইবে এই ভাবিয়া পার্লামেন্ট খাদ্য আমদানী কারতে পারত 
না। ফলে শ্রামকদের দুরবন্থা ও শহরবাসীদের দংঃখ-কস্ট সম্পকে পার্পামেন্ট 
উদাসীন থাকে। 

এই সময় জেরে বেক্ছাম, জন জুয়াট মিল, রিচাড' কবডেন প্রভাত চিন্তাবদরা 
সমাজে সংখ্যাগারন্ঠ লোকের স্বাথ" রাষ্ট্রের রক্ষা করা উাঁচত এই মতবাদ প্রচার করেন । 

নূতন শহরগুলির আধবাসারা বুঝিতে পারে যে পার্লামেন্টের 
িবশাচনে তাহাদের ভোটে প্রাতনাধি না পাঠাইলে পালণমেশ্ট 

তাহাদের প্বার্থ রক্ষার জন্য আইন কাঁরবে না। এজন্য চরমপম্থীরা ( 78010819 ) 
ভোটাধকার বাড়াইবার দাবশ জানান। শ্রামক সমাজও এই দাবার সামিল হয়। 

রক্ষণশীল মল্্রী, ডিউক অফ ওয়েলিংটন এই দাবশর ফলে মব্তীসভার পদত্যাগপন্তর 
দাখিল করেন। হুইগ বা উদ্ারপন্থী দলের নেতা লর্ড গ্রে মন্বীসভা গঠন করেন। 

লর্ড গ্রে ভোটাধিকায় সংস্কার প্রস্তাব (1২910100 73111 ) হাউনদ 
অফ কমন্সে পেশ করেন। কিন্তু রক্ষণশীলদের ভোটে নৃতন 
ভোটাধকার প্রস্তাব নাকচ হইলে, পালামেণ্ট সভার পূনঃ নির্বাচন 

অনৃষ্ঠত হয়। নুতন নির্বাচনে হূইগ দল হাউস অফ কমন্সে সংখ্যাগারঘ্ঠতা পাইলে 
লগ্নে দ্বিতীয়বার ভোটাধিকার সংস্কার প্রস্তাব (7২60০17) 8111) পেশ করেন। 
হাউস অফ কমনসে এই প্রস্তাব পাশ হইলেও হাউস অফ লর্'সে সংখ্যাঙ্গীরষ্ঠ টোরণ 
সদস্যরা বিলটিকে নাকচ করেন। ইহার ফলে হইগ মন্মীসভা পদত্যাগ করে এবং 
টক অফ ওয়োলংটনের নেতৃত্বে প্নরায় ঠোর মল্মীসভা হয় গঠিত। 

চরমপন্থী মতবাধ 

ভোটাধিকার প্রনার 

আন্দোলন 



৩6৬ ইওরোপের ইতিহাসের র্পরেখা 

টোর সরকারের রক্ষণশখল নরতির বিরম্ধে ব্রিটেনের জনসাধারণ প্রাতবাদে উত্তাল 
সিহরনন্র হইয়া উঠিলে টোরী মন্তীনভা পদত্যাগ করে। ১৮৩২ প্রঃ 

১৮৩২ হী; পাশ লড গ্রে পুনরায় হতইগ মন্ত্রীসভা গড়েন । লড গ্রে পুনরায় 
পালামেণ্টের নিকট ভোটাধিকার প্রস্তাব পেশ করে। 

ইংলশ্ডেক ভোটাধকার সংস্কার প্রদ্তধাঁটি ১৬৩২ প্রঈঃ£ আইনে পারণত হয়। ইহার 
নাম 'ছিল ১৮৩২ শ্রণঃএর সংস্কার আইন (105 [২৩010 4০6 01 1832 )1 এই 

আইনে বলা হয় যেঃ--(১) আভজাতদের জামদারণর ভিতর যে সকল ক্ষ ক্ষুছু 
ভোট কেন্দ্র ছিল তাহা লোপ করা হইল । 1২) এই সকল ভোটকেন্দ্রের মধ্যে যাহাতে 
২9০০ লোকের কম লোক বাস কারত সেই কেন্দ্রের ভোট লোপ করা হইঙগ। (৩) যে 
কেন্দ্রে ২০০০ হইতে ৪০০০ লোক বাস করিত তাহার দুইটি সদসা পদের মধ্যে একটি 
পদ লোপ করা হইল! (৪) নতন শিক্গপ শহরগুল যথা-_বামিংহাম, ম্যানচেষ্টার, 

শোৌঁফজ্ড, ল'ডস গ্রভীতির আঁধবাসীদের ভোটাধকার দেওয়া হইল । 
১২ হী রিফর্সবা (৫) জনবহুল কাউাস্টগলকেও ভোটাধিকার দেওয়া হইল। ভোটাধিকার আইন দ 

(৬) ভোটাধকারে যোগ)তার লম্পান্ত বা জায়করের পারমাণ 
ওমাইয়া দেওয়া হইল । (৭) নহতন ভোটাধকার আইনর ফলে ব্রাটশ পার্লামেন্টে 
জভজাত শ্রেণর একচেটিয়া আধপত্য বিনষ্ট হয় । ইহার স্থলে বুজেরায়া শ্রেণীর প্রাধান্য 
স্কাঁপত হয়। ১৬৮৮ প্রীঃ-এর গৌরব-জনক বিপ্লবের যুগ হইতে ব্রিটিশ অভিজাত ও 
ধন বৃজেণয়ারা পালণমেন্টে যে শ্রেণনগত প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল এই আইনের দ্বারা 
তাহা লোপ পায়। পালণমেন্টের পুরা গণতন্পীকরণ না ঘাঁটলেও, পার্লামেণ্টে উদার- 
তণ্ঘী ভাবধারা অনুপ্রবেশ করে। এই সঙ্গে ১৮৩৫ শ্রীঃ পুরসভা আহ ন (14010101091 
856) পাশ হইলে পঃরসভাগহালতে 'নিয়মধ্যাবন্ত শ্রেণী ভোট।ধিকার লাভ করে। 

১৮৩২ শর সংস্কার আইন পাশ হইবার পর ব্রিটেনে যে নিবাচন অনম্ঠিত হয় 
তাহা নানা দিক হইতে গৃর-ত্বপৃণ" ছিল। প্রথমতঃ, হুইগ দল এই নিবাচনের ফলে 

সংখ্যা গারন্ঠতা পাইপ়া সরকার গঠন করে। অতঃপর হংইগ দল 
হইগ দলের জয়লাভ উদ্দারতল্যের প্রাতি প্রকাশা সমর্থন জানায় । হইগ দল বুর্জোয়া 
শ্রেণধর স্বার্থকে সমর্থন করে। 

১৮৩২ শ্রীঃ টোরদ দল দুইটি গোষ্ঠতে বিভন্ত হয়। একটি গোচ্ঠী সামন্ত বা 
জমদার শ্রেণণর স্বার্থকে রক্ষার চেষ্টা করে। স্যার রবাট" প?লের নেতৃত্বে অপর গোষ্ঠী 

বংঙ্জোয়া শিজ্পপাঁতদের সমথ'ন করিয়া টোরা দলকে শিল্প যুগের 
টোরী ঘলেরৎ্দ. উপযোগখী করার চেষ্টা করে। ইহার ফলে টোরণ উদারতন্ম বা 
নব টোরশবাদের উদ্ভব হয়। 

রাণস ভক্টোরিয়া ইংলন্ডের গিংহাসনে বাঁসবার পর ইংলণ্ডে ভিষ্টোরা য় মধ্যপণ্থা 
ভিক্টোরীর যুগের. নীতি (৮1০007190 ০0200100)156 ) অনহসৃত হয়। এই নাতি 

। অধাগদ্থা অন:সারে গ্রামাগ্চল হইতে জাঁমদার, জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি 
: এবং শহরাণুল হইতে উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও বজেশয়াদের প্রাতীনাধ লইয়া পার্লামেন্ট গঠনের 
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নগচ গৃহণত হয়। মধ্যপন্থা নপীত ইংজণ্ডে জনপ্রিয়তা গায়। ১৮৩২-১৮৩৭ প্রণঃ 
খ্্ন্তি এই নাত কাষ'করগ ছিল। 

১৮৩২ গ্র'ঃ ভোটাধিকার আইন ছারা বজেণয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণধ ভোটাধিকার 
পাইলেও দাঁরদ্র শ্রেণী, শ্রামক, কৃষক প্রভাতি লোকেরা ভোটাধিকারে বত 

হয়। কল-কারথানার শ্রামিবর্না বুঝিতে পারে যে, তাহারা যাঁদি 
রি ভোটাধিকার না পায় তবে সরকার তাহাদের স্বাথ'রক্ষার জনা আইন 
ভোটাধিকার ফাবীত রচনা করিবে না। এজন্য চরমপন্থীরা ১৮৩৮ প্রঃ একটি 

জনসাধারণের চার বা সনদ দাবী করে। এই দাবগতে বলা হয় 

যে ২১) ব্রিটেনে প্রাপ্তবয়স্কের ভীন্তিতে ভোটাধকার চাল করিতে হইবে । (২) প্রা 

বৎসর পালমে্ট সভার নির্বাচন অনজ্ঠান কারতে হইবে । (৩) 'িবণচনে সকল কেন্দে 

সমান সংখ্যক লিবণচক বা ভোটার রাখতে হইবে । (8) ব্যালট বা গোপনে ভোট- 
দানের প্রথা চাল্ করিতে হইবে । (৫) সমপাঁন্তর ভীত্ততে ভোটাধিকার আইন বাতিল 
কাঁঞ্জতে হইবে । (৬) পালামেণ্টের সদস্যদের জন্য বেতনব্রম চাল? করিতে হইবে। 

যেছেতু এই দাবঝাগুলি একটি সনদ বা চাটণপ্প হিসাবে পেশ করা হয়, এজনা এই 

আদ্দোলনকে চাটিন্ট আন্দোলন বলা হয়। ইংলন্ডের শিল্পাগলে শ্রামক শ্রেণণ এই 
দাবগগহলর মথনে জনসভায় সমবেত হয় । পালণমেণ্টের নিকট এই চাটণর প্রদানের 

সন্য %০স্বান্মর সংগ্রহ করা হয় । চাঁটণ্টিরা এক ববয়াট শোভাষাম্া সহকারে তাহাদের 

দাবীপন্ন পালামেন্টে পেশের সংবাদ ঘোষণা করে। এজন্য দাঙ্গাহাঙ্গামার আশঙকাম় 
সরকার সেনা সমাবেশ বরে ।. ইতিমধো চাটিষ্ট আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। 

১৮৩২ প্রীন্টাব্দের পর পালণমেন্ট কয়েকটি উদারপন্থী আইন রচনা করিয়া জনমতকে 
প্রভাবত করে । এই সকল আইন ছারা ব্রিটেনে নিগ্রোদের গতদাসরূপে ব্যবহ।র করা 

গনাষদ্ধ হয় । বেসরকারখ বিদ্যালয়গুলিকে পরকারী অনুদান দানের 
ব্যবন্থা করা হয়। ফৌজদারধ আইনের কঠোরতা হাস করা হয়। 

বণ পরিশোধে ব্যথ হইলে ঝণ-গ্রহগতার উপর সদয় ব্যবহারের আইন বয়া হয়। এই 
পালামেণ্টের সবণপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল ১৮৩৪ প্রাঃ দরিদ্র পনবাসন আইন। 
এট আইনে 'নঃস্ব ও দারিদ্র বান্তিদের সাহায্য দানের দায়িত্ব সরকারণ কমণচারীদের হাত 
ইইতে সরাইয়া, চ্ছানপর কাঁমশনের হাতে দেওয়া হয়। যাহাতে ভবঘ্রে লোকেরা 
কাজকম' না করিয়া বেবলমান্র সরকারণ খয়ক্লাতির উপর নিভ'র না বরে, এজন্য সরকার 
খয়রাতির পরিমাণ হাস বরা হয়। 

উদারপন্থণ পালণমেশ্টেল্ল শাসনকালে সবণপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল “শস্য 
আইনের” (0016. [.8%/) প্রত্যাহার । জামদার শ্রেণণর স্বার্থ রক্ষার জন্য পদুর্ববতাঁ 

পালামেন্ট শস্য আইন বা কন ল (0010 7:9৬) নামক আইন 
শত আইন বাপ্পা বিদেশ হইতে সগ্তা দরে খাদ্য ও অন্যান কৃষি পণ্য আমদালগ 
[নাষধ করে । এদিকে ইংলন্ডের শিল্পপাঁতরা দেখে যে, বিদেশ হইতে সস্তা দরে খাদা 
আমদানণ কাঁরয়া খাদ্যের মূলা কমাইলে শ্রামকদের কম হারে মজুরী দিয়া বেশী মুনাকা 

ইওরোপ (বি. এ. )--২২ 

হুইগ সংক্কার 



৩৪৮ ইওরোপের ইতিহাসের রপরেখা 

করা যাইবে । বিদেশ হইতে সস্তা দরে তুলা আমদানশ করিতে পারিলে সম্তা দরে 
কাপড় উৎপাদন করা যাইবে । এজন্য শিল্প মালিক ও বাঁণিক শ্রেণি অবাধ-বাণিজ্য 
নীতি অনুসারে অবাধে খাদ্য আমদানী এবং কণ ল বা খাদ্য আইনের প্রত্যাহায় 
দাবী করে। 

শিপ মালিকরা শস্য আইন [বযোধা সঙ্ঘ ( 4700 0010 1:9৬ 15206 ) গঠন 

কারয়া শসা আইন লোপের জন্য তীব্র প্রচায় চালায় । রিচার্ড কবডেন ( [২1০1)810 
0০969 ) এবং জন ভ্রাইট (00191 11811) নামে দুই সমাজ- 

নর তন্পবাদী শসা আইনের বিরুদ্ধে তাত আন্দোলন গঠন করেন। 
তাঁহারা শ্রামকদের একথা বুঝাইতে সক্ষম হন যে, শস্য আইন লোপ 

হইলে শ্রীমকরা সস্তা দরে খাদা কিনিতে পারিবে । ইতিমধ্যে ১৮৪৩ প্রঃ আতব্ন্টি ও 
পোকার আরুমণে ইংলন্ডে গমেপ্প উৎপাদন ও আয়ারল্যাণ্ডে আল:য্স চাষ দারুন ক্ষাতিগ্রস্ত 
হয়। আয়ারল্যান্ডের লোকেরা ছিল খুবই গরশব । তাহারা প্রধানতঃ আল: খাইয়া 
থাকিত। ফলে আয়ারল্যাণ্ডে দ্ভক্ষ দেখা দেয়। শস্য আইন রদ কারয়া বিদেশ 
হইতে সম্তাদরে শস্য আমদানীর জন্য জনমত প্রবল হইয়া উঠে। 

এমতাবদ্ছায় টোরণ প্রধানমন্ত্রধ রবাট" পল তাঁহার দলণয় সমর্থকদের রক্ষণশনলতা 

অগ্রাহা করিয়া শসা আইন রূদ করেন ( ১৮৪৬ শ্রীঃ )। এজন্য রবার্ট পীল তাঁহার দলের 
নেতৃত্ব পদ হারান। ইহার পর টোৌরাী দল দুইটি গোঞ্ঠঠতে বিভন্ত 

শশ্ত আইন প্রত্যাহার হয়। একদল জমিদার ও ধনপ কৃষকদের আগের মতই সমঞ্থন করে । 
ইহাদের বলা হইত কাঁধগোষ্ঠী । অপর গোম্ঠী শিপ মালিক ও শ্রামকের সমন লাভের 

কথা বলে। ইহাদের বলা হইত “পশীলপন্থী” (175611665 )1। এইভাবে ইংলন্ডের 

টোরাী দলের রূপান্তর আরম্ভ হয়। 

১৮৩০ জ্বী পল্স ভ্রিটেনেল্প তৈদেশ্পিক নীতি (চ6£। 
[১0110501368 7316811) 81667 1880) £ ১৮৩০ প্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর 

[ব্রটেনের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে উদারতম্ধাবাদের প্রভাব দেখা যায়। এঁতহাসক 
ৃ ডোঁভড টমসনেয় মতে, জ.লাই 'বপ্লবের পর রাইন নদশর় পাশ্চম 

বৈষেশিঞ নীতিতে _ 1দকে অবান্ছিত ইওরোপের দেশগহলিতে উদারতত্দের হাওয়া বাঁহতে 
উদ্ধারতস্থবাদকে লমর্থন 

থাকে । ইংলন্ড এই হাওয়ার সামল হয়। 'ব্রাটশ সরকার ১৪৩৩ 

প্রথঃ বেলাজয়ামের গ্বাধীনতার বিদ্রোহকে সমর্থন জানায় । ফ্রান্স ও ইংলন্ডের উদ্যোগে 
বেলাঁজয়ামের জ্বাধনতা স্বীকৃত হয় ॥। এই সঙ্গে ইংল্ড শা্তসামা রক্ষার দিকে বিশেষ 
নজর দেয়। স্পেনে এবং মিশরে যাহাতে ফরাসী প্রভাব না বিস্তৃত হয় সেজনা ইংলণ্ড 

সতর্ক থাকে । গ্রণসেক় স্বাধীনতা যুদ্ধে যাহাতে রাশিয়ার জার সরকার তুরম্ফের বিশেষ 
ক্ষত না কাঁর়তে পারে সোদকে ইংলণ্ড নজর রাখে । তুরঙ্ককে বুষ্ধে পরাম্ত কারয়া 

রাশিয়া এযাঁভ্রয়ানোপলের সন্ধি স্থাপন কালে ইংলন্ডের চাপে রাশিয়া লণ্ডনের সাথ্ধ 
দ্বারা এই সাঁম্ধ পাঁরবর্তন করে। গ্রীসের সিংহাসনে ইংলণ্ডের রাজ পাঁরবারের আত্মীয় 
বংশ বসে এবং গ্রস হইতে রুশ প্রভাব লোপ পায়। 



গ্রেট ব্রিটেন £ সামাজিক ও অর্থনোতিক অগ্রগাঁত ৩৩৯ 

ফরাসারাজ লুই ফিলিপের সাহত ইংলস্ড মিন্রতা রক্ষা কাঁরয়া চলে । জুলাই 
বিপ্লবের পর লুই 'ফালিপের পতনের পর ফরাসী সম্রাট তৃতণয় 

ক্রাল্সের সহিত মিত্রতা 
রা নেপোলিয়নের সাহত ইংলণ্ড 'মিত্রতা স্থাপন করে। 

ইতিমধ্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসন পুনরায় দেখা দেয়। 
ইংল্ডের পররাশ্্রমন্ত্রী পামারম্টোন মনে করিতেন যে, যাঁদ জার শাসিত রাঁশয়া তুরস্কের 
অধানম্থ বলকান সাম্রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করে তবে শান্তসাম্য বিনষ্ট হইবে! বলকানে 
চিত ও পূব" ভূমধ্য সাগরে রুশ নো আধিপত্য স্থাপিত হইলে ব্রিটেনের 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ভারতে আসবার জলপথ বিপন্ন হইবে। জার প্রথম নকোলাসের 

আদেশে রৃশ সেনা তুরস্কের সাম্রাঞ্জাভুন্ত মোলদাভয়া ও ওয়ালাচিয্না 
প্রদেশ আঁধকার করে । এ জন্য ইংলণ্ড রাশর়ার বিরুদ্ধে বাধাদানে আগাইল্লা আসে । 
ইংলপ্ড ফরাপা সম্রাট তৃতীয় নেপো।লিয়নের সাহত মিন্রতা চ্ছাপন কারয়া একযোগে 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রাময়ার যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে (বিস্তৃত বিবরণ পহচ্ঠা ২৯২ দেখ )। 
প্যারিসের স্থির দ্বারা ক্রিমিপ্লার যুদ্ধের অবসান হয় । রাশিয়া বলকান হইতে পিছু 
হটিতে বাধ্য হয়। প্যারিসের সাম্ধ দ্বারা দাদ্ণানালিস প্রণালী ও কৃষ্ণ সমদ্রে রুশ বদ্ধ 
জাহাজের প্রবেশ নিষেধ করা হয়। ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নে; আধপত্য 
রাক্ষত হয় । 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপে তাহার প্রভাব 
বস্তার কারবার চেষ্টা করেন। (ব্রিটেন শান্তিসাম্য রক্ষার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের 

সহিত মিত্রতা ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষতা নখাত গ্রহণ করে । ফ্রান্সের 
সাহত প্রাশিয়ার প্রতিতবান্দিতার 'ব্রটেন নিরপেক্ষ থাকে । ফ্রাত্কো- 

প্রাশিয় (১৮৭০ খ্রীঃ) যুদ্ধের সময় ব্রিটেন নিরপেক্ষতা নখাতি গ্রহণ করে। ফ্াঞ্কো- 
প্রাশিয় যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন ঘটে । ইহার পর বসমাকের নেতৃত্ব জামণানী 

ইওরোপে প্রভাবশালা হইয়া উঠিলে, ব্রিটেন শান্তসাম্য রক্ষার জনা ফ্রান্সের তৃতীয় 
প্রজাতন্তুকে সমথন জানায় । ১৮৭৫ শ্রীঃ বিসমাক' যৃদ্ধাতঙ্ক (৬121 5০1০) সা 
কারয়া. পুনরায় ফ্ু'ন্স আক্রমণের আয়োজন করিলে (বিস্তৃত বিবরণ আগে গৃহ ২৫৬ 
দেখ ) ব্রিটেন ফ্রান্সের প্রত তাহার কুটনোতক সমর্থন জানায়। 

১৮৭৭ প্রাঃ পুনরায় পূর্বাগল সমস্যায় জটিলতা দেখা দেয় । রাশিয়া তুরদককে 
আক্রমণ কাঁরয়া স্যানাম্টফেনোর সাঁম্ধ স্থাপন কারিলে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলা 

রুশ শান্ত বৃদ্ধির আশঙুকার অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। রাশিয়া 
স্যানম্টিফেনোর সাঁম্ধ পাঁরবর্তনে অরাজশী হইলে, ব্রিটেন রাশিয়ার 

বিরুদ্ধে বুদ্ধের প্রস্তুতি আর«্ড বরে। ভারতণয় গৃর্থা বাহিনী সইপ্রাসে প্রেরিত 
হয়। ব্রিটশ-নৌবহর দার্দনালিসের পথে কৃষ্ণ সাগরে উপন*ত হয় । অবশা [ডিসরেইলা 
প্রকৃত বছ্ধ ঘোষণা অপেক্ষা, যুদ্ধের হৃমকণী হারা রাশিয়াকে মত পারবর্তনে বাধ্য 
করেন। অবশেষে ১৮৭৮ প্রাঃ বালিনের সাম্ধ হ্থারা স্যানম্টিফেনোর সাম্ধি পারবাঁভ'ত হয়। 
বিটেন সাইপ্রাস দ্বীপ লাত করে । বলকানে রাশিয়ার বরুদ্ধে আঁ্দিয়াকে, প্রাতহন্ঘধরূপে 

শক্তিসাম্য নীতি 

বালিনের স্ষি 
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'ব্রটেন হ্থাপন কাঁরতে সমর্থ হয়।১৯ যাঁদও 'বিসমাক বালি'নের বৈঠকে সভাপতিত্ব 
করেন, তবুও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী 'ডিসরেইলণী এই সম্মেলনে তাঁহার প্রভাব চ্ছাপন 
করিতে পমর্থ হন॥ এজন্য বিসমাক মন্তব্য করেন যে, “আসল লোক হইল--সেই 
পারচিত ইহদিটি” (70৩ ০1৫ 7০৮, 15 (195 10020 )। 

ডিসয়েইলশ বল্লিন বৈঠক হইতে ব্রিটেনে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করেন যে, “আমি 
'ব্রটেনের জন্য শান্তি ও সম্মান আনিয়াছি” (10855 0:008196 19582০৩ ভা10) 

[101090৫ )1। অবশ্য ডিসরেইলীর এহ দম্ভ ছিল অসার। কারণ 
ডিসরেইলীর নীতির . সার বার্লিনের সম্ধি দ্বারা পদবাঞল সমস্যার স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। 

বলকান জাতিগুলি বার্লন চান্তয় দ্বারা সন্তুষ্ট হয় নাই। ফলে 
১৯২২ শ্রণঃ বলকান যুদ্ধ বাধে । তাছাড়া বার্পিন চুন্তির পর আঁ্ট্রপার সাহত রাশিয়ার 
বলকানে ক্ষমতা বিস্তায়ের দ্বন্ আরম্ভ হয় । শেষ পর্যন্ত ইহা বিম্বষণ্ধে পারণত হয়। 
সুতরাং ডিসরেইলণ বান সাঁন্ধর দ্বারা প্রকৃত শান্ত স্থাপন কাঁরতে ব্যর্থ হন। 

উনাবংশ শতকে আমেরকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫ প্রাঃ ) বাধলে ত্রিটেন এই য্ধে 
নিরপেক্ষ থাকে নাই। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে দাক্ষিণ 

আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আমেরকার বিদ্রোহী সরকারকে ব্রিটেন নানা প্রকার সাহায্য দেয়। 
ভিটিশ নীভি 

ৰ ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী অঞণলে তাহার বাণিজাা প্রাতচ্ঠা। 
তবে ব্রিটেন এই গৃহযুদ্ধে প্রত্যক্ষ হচ্জক্ষেপে বিরত থাকে । 

১৮৯০ গ্রঃ পর মিশর, সুদান ও উত্তয় আফ্রিকার অন্যানা উপানিবেশ লইয়া ভ্রিটেন- 
ফ্রান্সের মধ্যে প্রাতথান্দতা দেখা দেয়। অপর 'দিকে আফগানিম্থান উপলক্ষে ব্রিটিশ 

£ £ কাইজার দ্বিতীয়. সরকারের সাহত রাঁশিয়।র ছদ্ছ আরম্ভ হয়। বিসমা্ জার্মানীর 
উইলিয়ামের উপনিবেশ 1বস্তারের বিষয়ে চিন্তা করেন নাই। এজন্য তাঁহার 
সাম্রাজ্যবাদ £ আমলে উপানবেশ লইয়া জার্মানীর সহিত ব্রিটেনের বিরোধ ছিল 

ব্র্টেনের সমন্তা না। কাইজার 1ছতর উইলিয়াম বিসমাকের নাত ত্যাগ করেন। 

তিনি 'ব্রাটশ উপানিবেশ ট্রান্সভালে বিদ্রোহী বংয়ারদের সমর্থন জানাইলে ভ্রিটেন 
আতগ্কবোধ করে। কাইজার নৌ-আইন দ্বারা জামণন শো-বহর নিমশাণ আরম্ভ করাম় 

ভ্রিটেনের নো-লাধিপত্য নম্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। জার্মান নোৌ-সেনাপতি 
তিরাপংস হে'লগোল্যান্ড হইতে 'ব্রটেনের উপকুল পর্যন্ত এক কাধ'করণী নো-বহছর গঠনের 
পারকল্পনা কংরন।২ ব্রিটেনের নো-মল্প্রী চাল জার্মানীকে সতকর্ণ করিয়া বলেন 
যে-শাব্রটেনের পক্ষে নোৌ-শান্ত হইল আত্মরক্ষার প্রশ্ন; জার্মানীর নো-শত্তি হইল 
[বিলাসিতা মাঘ ॥৩ 

প্রথম বিদ্বষ:দ্ধের আগে ব্রিটেন এক বিপজ্জনক অবস্থার পড়ে । একাদকে ক্ান্স ও 
পূ রাশিয়ার সাহত উপানবেশ লইয়া বিরোধ, অপর দিকে জার্মীনণর সাহত নো- 

১,400, 1510:-78898819 102 05866: 01 20৪:০79, 

২, 30380002516. 0. 90. 
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প্রাতযোগিতা ও জামণন আগ্রাসনের সম্ভাবনা দেখা দেয় । মিনহীন ব্রিটেন এই পরিস্থিতির 
মোকাবিলার জন্য প্রথমে জার্মানশর সাঁহত গোলযোগ 'মটাইয়া মিপ্ুতা স্থাপনের চে্টা 

করে। লড: সালিসবেরণ, জোসেফ চেম্বারলেইন প্রভৃতি একদল 
ত্রিশক্তি আভাত গঠন ১৭২. ্ ৫ ব্রাটশ নেতা মনে কাঁরতেন যে, ব্রিটেনের উচিত জাম্ণানীর 
সাহত বিয়োধের আপোষ কারয়া জোট গঠন করা ॥ এজন্য জামনশতে হলডেন মিশন 

পাঠান হয় । কিন্তু এই মিশন সফল হয় নাই। জধিকন্ত কাইজারের বিদেশ মন্জ্ 
ফ্েডারখং হলান্টনের ওদ্ধত্যে ব্রিটেন বিরন্ত হইয় ফ্রান্স ও রাশিয়ার দিকে মুখ 
1ফরায় ।১ ইংলশ্ডের রাজা সগ্তম এড ওয়াড* ও তাঁহার মন্্ী।ীসভা স্থির করে যে, ব্রটেনের 

উঁচত ক্রান্দ ও রাশিয়ার সাহত িন্রতা স্থাপন কয়া । ফরাসী মন্ত্রী ডেলক্যাসর 
দূরদস্টির ফলে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরোধায় বিষয়গাীলর মীমাংসা হয়। ১৯০৪ প্রাঃ 

ইঙ্গ-ফরাসণ চীন্ত দ্বারা ব্রিটেন, মিশরে ও ক্রান্স মরক্োয় ওপাঁনবোশক স্বত্ব লাভ করে। 
১৯০৭ শ্রীঃ ফ্রান্সের মধাস্থতায় ব্রিটেনের সাহত র্লাঃশয়ার বরোধাঁয় বিষয়ের মীমাংসা 
হয়। আফগানিচ্ছান ও [তদ্বতে উভয় শন্তি হস্তক্ষেপ না কারতে প্রাতিশ্রুত হয় । 

পারস্যে ব্রিটেন ও রাশিয়ার নিজ নিজ প্রভ'বের এলাকা 'ছির করা হয়। এই দুই চুক্তির 
ফলে ঘ্রিটেন-ক্রান্স-রাশিয়ার ন্ত্রশান্ত আঁতাত গঠিত হয় । 

ক্রিভিন্েল শুপন্নিন্েশ্পিক্ক লীত্তি (75 0010171191 7১০)০$ 91 
9769 13716810 ) 8 ১৮৩০ খ্রীঃ পর ব্রিটেনের উদারতল্পরবাদ তাহার শ্বেতাঙ্গ উপাঁনবেশ- 
গুলির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। নিগ্রো ক্লাঁতদাস ব্যবস্থা লোপের আইন দ্বারা এই 

উদ্লায়তল্্বাদ প্রকাশিত হইয়াছিল ৷ 'ল্লচার্ড কবডেন ও জন ব্রাইট 

পি প্রভৃতি সমাজতম্্রবাদীরা প্রচার করেন যে, রিটেনের সাম্রাজোর আর 
প্রয়োজন নাই । অবাধ বাঁণজোোর যুগে ত্তিটশকে তাহার বাণিজোোর 

জনা সাগ্রাজোর উপর নিভর করিতে হইবে না। ব্রিটেনের রক্ষণশীল নেতায়া উপরের 
মতবাদে সায় না দিলেও, ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগ/লিয় সাহত নূতনভাবে সম্পক' 
স্থির করার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করেন । আমোরকার য়ে।দশ উপনিবেশের বদ্রোহ ও 
স্বাধীনতা লাভ হইতে তাঁহায়া এই শিক্ষা লাভ করেন যে, শ্বেচাঙ্গ উপনিবেশগহালর উপর 

[নয়ল্ত্রণ শীথিল না কারলে অসব্তোষ দেখা দিবে । 
কানাডায় উপাঁদবেশে ইংরাজ গভণ'রের লাহত কানাডার নির্বাচিত সভাষ বিরোধ 

দেখা 'দিলে, দাক্ষিণ কানাভার ফরাসী ভাষ।ভাষণ অগুলে বিদ্রোহ দেখা দেয় । এই বিদ্রোহ 
দমন করার পর 'ব্রিটশ সরকার লড ডারহামকে হাই কামশনার 

নিয়োগ কারয়া কানাডার সমস্যা সঘাধানের লনা সুপারিশ কাঁরতে 
নিদেশ দেয় । ১৮৩৯ প্রীঃ ভারহাম রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ইহার সপারিশগুলি 
কানাডার শাসন ব্যবন্থ/য় প্রযুন্ত হয় । ড।রহাম রিপেটের নীতি অনংপারে অন্যান্য 
*্বেতাঙ্গ উপানবেশগুলিতেও উদার নশীতি প্রযস্ত হয়। ডারহাম রিপোর্টের মূল নশীত 

এই ছিল যে, _কানাডার শাসন কর্তৃপক্ষকে কানাডার পাল ণমেণ্টের নিকট দায়তবদ্ধ 
১৪ 3০০০৮--01038৫0 [0200৩, 

ডারহাম রিপোট 
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থাঁকতে হইবে । একমান্র বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কানাডা ব্রিটেনের পরামশ" অন-সারে 
চলিবে । আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে কানাডা পুরা স্বায়ত্বশাসন ভোগ কারবে। 
কানাডার ত্িটশ গভণ'র নিয়মতান্নিক শাসক রূপে কাজ কঁরবেন। তি কানাডা 
পাল'মেণ্টের সংখ্যাগারষ্ঠ দলের প্রাতীনাধিদের লইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন। এই 

মন্ত্রীসভা গালামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবে । মোট কথা ব্রিটেনের জাভান্তরীন শাসন 
ব্যবস্থার ছাঁচে কালাডাষ শাসন ব্যবস্থা গঠন করা হয়। 

ডারহাম 'রপোর্টকে ব্রিটেনের মেবতাঙ্গ উপানিবেশগহলির ম্যাগনাকাটণ বলা হয় । ইহার 
অনুকরণে ব্রিটেনের অন্যানা শ্বেতাঙ্গ উপানিবেশ নোভাঙ্কে শিয়া, 
[নউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড ও ব্রিটিশ কলাদ্বয়ায় ১৮৫০ গ্রীঃ শাসন ব্যবচ্ছা 

গাঠত হয়। অন্ট্রেলিয়ায় ১৮৫৬ শ্রীঃ অনুরূপভাবে শাসন ব্যবচ্থা 
গঠিত হর! নিউজল্যান্ডে ১৮৫৪ শ্রীঃ একই প্রকার শাসন ব্যবন্থা প্রাতষ্ঠিত হয়! 
দক্ষিণ আফ্রকায় ১৭২ প্রাঃ এই শাসন বাবন্থা প্রচলিত হম । তবে দাঁক্ষণ আফ্রিকার 
কৃষ্ণকায় আধবাস্নরা ভোটাধিকারে বা থাকে । 

প্রথম ব্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ উপলব্ধ করে ষে, শ্বেতাঙ্গ উপানবেশগলকে 
আর 'ব্রটেনের অধানে ধারক রাখা যাইবে না। সুতরাং উদারনীতির দ্বারা তাহাদের 
চা সমর্থন লাভ কারতে হইবে । এছাড়া বি'ব অথনৈোতিক সঙ্কট 
জিনিষ্টার ১৯৩১ হী; হইতে মনত হইতে হইলে ব্রিটেনকে এই উপানবেশগ্লির সাহায্য 
নব উপনিবেশ নীতি লাভ কাঁরতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে বাটশ পালণামেণ্ট ১৯৩১ প্রঃ 

স্ট্যাটুট অফ ওয়েন্ট মালজ্টার (91906 ০1 ৬7550031101561 

1951 ) নামে এক আইন পাশ করে। এই আইন ছারা স্থির হুয় যে, 'ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গ 

উপানবেশগুলি যথা কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, অজ্দ্রোলয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আহীরশ 
ফ্রুষ্টেট অতঃপর স্বাধীন রান্ট্র হিসাবে পারগাঁণত হইবে । তাহারা স্ব-ইচ্ছায় স্ব।ধণনভাবে 

ইংলণ্ডের রাজার প্রাত আনুগত্য জানাইবে। ইংলপ্ড যেরূপ ব্রিটেনের রাজার অধান, 
সেইরূপ এই উপানবেশগহালও ব্রিটেনের রাজার প্রাত আনুগত্য জানাইয়া ।ব্রটেনের সমান 
মর্যাদা ভোগ করিবে । এইভাবে ব্রিটিশ সিংহাসনের অধীনে এক কমনওয়েলথ গঠিত 
হয়। কমনওয়েঙ্গথের সদস্যদের স্বায়ত্ব-শাসন ও স্বাধীনতা দেওয়া হইলেও অ-শ্বেতাঙ্গ 
উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের উদারতা দেখা যায় নাই । ভারত প্রভাত উপনিবেশে 
ব্রটেনেক্স সাম্রাজ্যবাদী নীতি বহাল থাকে। 

ব্রিটেনে গণতজ্েন্স গঞতান্ £ ভ্ডোটাম্শিক্কাল্পেল্স ব্িতুুর্তি 2 
হলন্মাভাত্ভ্জহ্বাদে (180£7685 01 10620007890 |) 197168]7 2 278৩ 

ও306108107) 01 ]7781)017686 8 900181181) ) 5 'ব্রটেনে ১৮৩২ শ্রবঃ ভোটাধিকার আইন 

পাশ হইলে 'শিং্পা্ুলে কিছ? ছিছু লোক ভোটের আধকার 
পায়। কিন্তু তাহাতে সর্বসাধায়ণ্র ভোটাধিকারের দাবী পূরণ 

হয় নাই । রক্ষণখখল দলের বিরোধিতার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের 
দাবণ প্রণ হয় নাই। হইাতিমধো রক্ষণশশল দলের একা ভাঙিয়া পড়ে। পাঁলপন্থীরা 

ডারহাম নীতির 
গ্রয়োগ 

নব টোরীবা: উদ্ধার 

পন্থ। 
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এই অভিমত দেয় যে, যুগের দাবার মানয়া রক্ষণশীল দলের পুরাতন নখাতি বদলান 
উচত। ক্রমে কটুর রক্ষণশগল নেতাদের পতন হইলে নধীন নেতা বেজামিন ডিসরেইলশ 
প্রভীতি রক্ষণশীল দলে নব টোরণবাদ (ব6৮/ [০7157॥ ) চালু করেন। 1ডসরেইলণ 
জনসাধারণকে ইহা বুঝাইবার চেস্টা করেন যে টোরগ দল, উদারতন্তশ বা ীলবারেল দল 
অপেক্ষা জনস্বার্থ কম দেখে না । তাহারা 'শল্পজশাব শ্রেণ। ও সাধারণ লোকের স্বাথের 

দিকে নজর দিবে। যাহাতে জাতি ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণীতে বিভন্ত না হয় সেজন্য 
টোরণ দল কাজ করিবে ॥ ডসরেইলগর এই মতবাদকে নব টোরীবাদ বলা হয়। তাঁহার 
5০1] গ্রন্থে ডিসরেইলাী তাঁর মতবাদ প্রচার করেন । বাঁদও কট্ুর টোর] আভজাতরা 
[ডসর়েইলথকে সন্দেহ করিতেন ; ষাদও তাঁহারা 'ডিসারেইলশীর বলাসশ পোষাক ও 

বাগ্মীতাকে ঘৃণা করিতেন ; তবুও এই তরুণ নেতা অগ্রাতহত গতিতে পালণমেন্টে 
টোর দলের নেতৃত্ব-পদ লাভ করেন । ডিসরেইলীর উদ্ারপন্থী নীতির ফলে ব্রিটেনে 
ভোটাধিকার বিস্তারের পথ প্রম্তুত হয়। 

এদিকে লিবারেল বা উপারপম্থী দলেরও দন্টভঙ্গীর পারবর্তন ঘটে। ল্ড 
পামারত্টোনের মত্যুর পর উইলিয়াম গ্লাডজ্টোন লিবারেল দলের নেতৃত্ব পান। তিনি 

আগেই অর্থমন্ত্রী হিসাবে কর হাস অথচ গরাবশ্রেণশর স্যাবধা 
করিয়া বিশেষ নাম কব্নে। তিনি লিবারেল দলের নেতার পদ 

পাইলে লিবারেল দলও আরও উদারপন্থখ নখাত নেয়। গ্ল্যাডণ্টোন ১৮৬৬ প্রাঃ 
ভোটাধিকার বাড়াইবার জন্য একাঁট বিল আনেন । পার্লামেন্টে এই বিল নাকচ হইলে 
গ্রযাডন্টোন মন্ত্রপসভা (১৮৬৬ খ্রীঃ) পদত্যাগ কয়ে এবং লন্ড' ডাঁবর নেতৃত্বে একটি 
টোরী মন্ত্রীসভা গঠিত হয় । 

এদিকে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবাতে ব্রিটেনের শিল্প শ্রমিক ও ট্র্ড ইউানয়নগযাল 
যোগ দেয় ॥ জন ব্রাইট নামক জনৈক কোয়েকার পন্থী সমাজতান্ত্রক তাঁহার অসাধারণ 

সংগঠন শান্ত দ্বারা শ্রামকদের এই দাবীর সামিল করেন। তাহার 
প্রচেষ্টায় জাতীয় সংস্কারপম্থখ সঞ্ঘ বা না।শন্যাল রিফম লাগ 
(86192081 [২66০10 [,6220০) গাঁঠিত হয় ॥ এই লাগ প্রচার করে 

যে, ব্রিটেনে ৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক পৃরুষের মধ্যে একমান্র একজন ভোটাধিকার পাইয়াছে ।* 
ন্যাশন্যাল রিফর্ম লখগ টোরী রক্ষণশশল নগতর প্রাতবাদে লণ্ডনের হাইড পাকে এক 

জনসভা ডাকে । টোরণ সরকার এই সভা নাষম্ধ কাঁরয়া হাইড পাকের গেটে তালা-চাবি 
লাগাইয়া দিলে ত্রুদ্ধ জনতা রেলিং ভাঙয়া পুলিশের সাঁহত খণ্ডযুদ্ধ বাধাইয়া দেয় । 

এমতাবন্থায় ভিসকেইলী ভোটাধিকার সম্প্রসারণ আনবার্য ব্যীঝয়া ১/৬৭ খ্রীঃ 
ছ্িতীয় 'রিফম বা ভোটাধিকার আইন পাশ করেন। তান 
[লিবারেল দলের সংশোধনগহলিও গ্রহণ করেন । এই আইন দ্বারা 
ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয় ॥ তবে তখনও পর্যন্ত ব্রিটেনে গণভোট 

চালু হয় নাই। তখনও পযন্ত সম্পান্তর ভিন্তিতে ভোটাধকার চালু থাকে। তযে 
885 1311668--1050210 260016, 

গরযাডষ্টোশীয় গণতন্ত্রবাঘ 

রিক্র্ম লীগ £ 

ভোটাধিকারের দ্বাবী 

দ্বিতীয় রিফর্ধ বিল £ 
ভোটাধিকার সম্প্র্ারণ 



৩88 ইওরোপের ইীতহাসের রপরেখা 

শহরবাসশ নিয় মধ্যাবত্ত, গ্রামের কৃঘকরা ১৮৬৭ প্রীঃ ভোটাধিকার আইনে ভোটাধিকার 
লাভ করে। 

নৃতন ভোটাধকার অনুসারে নিবাচন অনহৃষ্ঠিত হইলে িবণচকরা লিবারেল বা 
উদারপন্থী দলকেই ভোট দেয়। লিবারেল দলের সমর্থনে গ্লাডত্টোন মন্মণদভা গাঠত 

নিরনানহাত হয়। গ্র্যাভষ্টোন বহু উদারপন্থী সংস্কার চাল: কাঁরয়া জনাপ্রপ্রতা 
সর্বসাধারণের শিক্ষা” পান। তান চাটিক্টদের দাবা মানয়া ১৮৭২ প্রাঃ গোপন ব্যালটে 
বিস্তার ভোটদানের ব্যবন্থা প্রবর্তন করেন । প্রতিযোগিতামূলক পত্নীক্ষার 

দ্বারা সরকারী কর্মচারী নিয়োগ কর্নার আইন ১৮৭৩ শ্রীঃ চালু 
হয়। ১৮৭০ প্রঃ গ্রাডত্টোন মন্লীসভার 'বিখ্যাত শিক্ষা আইন পাশ হয় । গ্ন্যাডম্টোন 
বলেন যে, “যেহেতু শ্রমিকদের হাতে ভোটাধিকার পাড়ন্নাছে, সেহেতু শ্রামকরাই আমাদের 
প্রভু । আমাদের প্রভুদের শিক্ষার ব্যবন্ছা না কাঁরলে গণতন্ত্র প্রহসনে পারণত হইবে |” 
(76 18850 9৫0০866 ০ 109256615 )। সুতরাং নূতন শিক্ষা আইনে ইংলন্ডের 

সবশ্ন স্কুল স্থাপন ও স্কুলগলিকে সরকার সাহাযা দানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭১ 

গ্রণঃ টড ইউনিয়ন আইন দ্বারা শ্রামকদের ট্রেড ইউ'নয়ন গঠনের আধকার দেওয়া হয় । 

আয়ারল্যান্ডের দরিদ্র কৃষকদের যাহাতে জাম হইতে উচ্ছেদ না করা হয় সেজন্য 
গ্র্যাডচ্টোন আইন রচনা করেন । এইভাবে ইংলণ্ডে গ্র্যাডন্টোনের শাপনকালে উদারতন্- 

বাদ কাষ'করণ হয়। ব্রিটেনের ভোটাধকার বৃদ্ধি পায় ॥। কিন্তু 
একথা স্মন্তব্য যে, তখনও পর্যন্ত ব্রিটেনে সব'লাধারণের 

ভোটাধিকার ও নারদের ভোটাধকারের দাবী স্বীকৃত হয় নাই। লিবারেল দলের 
আদশ" অনুসারে গ্লাাডষ্টোন সম্পাত্তর আঁধকারে হস্তক্ষেপও করেন নাই । 

ম্মাজতভ্্রলাদ শু শ্রক্ষিক্চ দলেল্ল্ উত্ভবব (596181190 ৪0৫ 
09০ 7196 ০1 16 [,919087 1১915) ১৮৬৭ গ্রীঃ ভেংটাধিকার আইন দ্বারা 

ভোটাধকারের বিস্তাতি ঘাঁটলেও ব্রিটনের সকঙ্গ নাগাঁরক তখনও ভোটাধিকারে বাত 
ছিল। ১৮৮৪ প্রঃ গ্র্যাত্টোন মন্ঘীপভা নুতন ভোটাধিকার আইন কাঁরলে কৃষক ও 

ূ দিনমজুররাও ভোটাধিকার পার । ১৮৫ শ্রীঃ ভোটকেন্দ্রগযলি 
রর নাগ পুনগরঠন করার ফলে সকল অগলে লোকসংখ্যা অনুপাতে 
ভোটাধিকার নর্বাচকের সংখা হ্থির হয়। ফলে খোটাম:টিভাবে 'ব্রটেনে 

গণতণ্ম হ্থাঁপত হয়। তাছাড়া কোন কেন্দ্র হইতে একাটর বেশা 
আসন থাকবে না এই ব্যবস্থা চাল. হইলে ধন? ব্যান্তদ্র 'বাভন্ন কেন্দ্র হইতে নিজ 
প্রাথথী নিবণচন করার সুযোগ দর হয় । কেবলমাত্র ব্রিটেনের নারী সমাজ ভোটাধিকার 
বাঁণত থাকে । 

ব্রটেনে প্রাপ্তবয়স্ক নাগাঁরকদের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হইলেও সামাজিক অসন্তোষ 
কৃষি ও শিল্পে ন্ট ৮ দুর হয় নাই। ১৮৭৩-১/৯০ ঘীঃ খাদ্যশস্যের দাম খুব 
অর্থনৈতিক হন্বা কমিয়া যায়। রেল ও জাহাজযোগে বিদেশ হইতে সম্তাদরের 
খাদা ব্রিটেনে আসলে সস্তা বিদেশ খাদ্যে বাজার প্লাবিত হয় । ব্রিটেনের খামার 

সমালোচন। 
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মালকদের ক্ষাত হয়। ফলে তাহারা খাদ্য উৎপাদন না কারল্লা খামারে পশুপালন ও 
দদগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন আরম্ভ বরে। ক্ষেতে, খামারে কাজ না থাকায় গ্রাম হইতে বহু 
লোক শহরের বাস্ততে চাঁলয়া আসতে বাধা হয়। যাহারা গ্রামে থাকে তাহারা কম 
মজুরণীতে কাজ কারতে বাধ্য হয়। কাঁষতে এইরহপ মন্দা দেখা দেওয়ায় বহূলোক 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেকার সমস্যা দেখা দেয় । শিজ্পের ক্ষেত্রেও এই সময়ে মন্দা দেখা 
দেয় । জামানা, ফান্স প্রভাত দেশে ব্রিটেনের শিঃপদ্রবোর ভাল বাজার 'ছিল। কিন্তু 
১৮৭০ শ্রীন্টাব্দের পর এই দেশগুলিতে শিহপ বস্তার আরম্ভ হইলে, ব্রিটেনের মাল 
আমদানা নিয়ন্মণ করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য দেশের উৎপন্ন মালের সাহত 'ব্রাটশ 
মালকে প্রাতযোগ্িতা কারতে হয়। এজন্য 'ব্রাটশ শিজ্পগুিতেও মন্দা দেখা দেয় । 
কাষ ও শিপ উভয় ক্ষেত্রে মন্দার ফলে 'ব্রাটশ অথ'নশতিতে তর প্রাতাক্রিয়া দেখা দেয়। 

বেকার সমস্যা, নিয় হায়ে মজঃরাঁ, শ্রমিক ছাঁটাই প্রড়ীতির ফলে ইংলণ্ডের জনসংখ্যার 
৩০৭১ থ:বই দদ্দশার পড়ে ।; 

সাধারণ লোকের, বিশেষতঃ শ্রীমক ও কৃষকদের এই অর্থনৈতিক দ;রবন্ছার প্রতিকারের 
জন) টোরী বা হূইগর কোন দলই বিশেষ নজর দেয় নাই। ডিসরেইলশর মৃতুযর পর 

তাহার প্রবর্তিত 'নব টোরীবাদ* টোরণ দল পরিত্যাগ করে। লর্ড 
সালসবেরণ দলকে হটে বুঙ্জোরা বা ধন? বুর্জোয়া এবং বাণক 
শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালনা করেন। দরিদু শ্রামক ও কৃষকের কথা 

টোরী দল ভুলিয়া যায় । উদারপম্থী বা লিবারেল দলেও সাধারণ লোকের দুঃখকজ্ট 
সম্পর্কে চেতনার অভাব দেখা দেয় । লিবারেল দল ছিল বুজোয়া স্বার্থের সমথক। 
লুতরাং তাহারা গরণব লোকদের লইয়া মাথা ঘামাইতে রাজী ছিল না। যোসেফ 
চেত্বারলেইন ছিলেন একমান্্ 'লিবারেল নেতা যানি বৃঁঝতে পায়েন যে, ব্রিটেন একট 
ভাঙনের দিকে আগাইয়া যাইতেছে । কিন্তু তান উপ্পাঁনবেশের সমস্যা লইয়া ব্যস্ত 
হইয়া পড়ায় উপরোন্ত সমস্যা সম্পকে" কাষ'করা ব্যবহ্থা গ্রহণ তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর 

হয় নাই। 

টোরী ও হুইগ দলের সমাজ চেতনার অভাবের জন্য, দারিদ্র শ্রেণীর স্বাথ রক্ষা 
কারবে এমন একাট নূতন দলের কথা লোকে ভাবিতে আরম্ভ করে। যেহেতু ব্রিটেনে 

সর্ব-সাধারণের ভোটাধিকার চাল? হইয়াছিল, সেহেতু সব- 
ও সাধারণের স্বার্থ দোধবে এমন একাঁট নূতন রাজনোতিক দলের 

উদ্ভব আনবাধ হইয়া উঠে। এই সময় সোন্যাল ভেমোক্লোটিক 

ফেডারেশন নামে একটি মাক“সবাদশ দল গঠিত হয়। কিন্তু এই দল ব্রিটিশ জাতির 
আচ্ছা অর্জন কাঁরতে পারে নাই। এই সময় ফেবিয়ান সমাজতদ্বাদ ( 520180 
909০9191151) ) নামে এক মতবাদ ব্রিটেনে বিশেষ জনাপ্রয় হয় । 'সিডনী ওয়েব ও তাঁহার 
পত্কী 'বিয়াট্রিস ওয়েব ফোঁবয়ান পার্ট স্থাপন করেন । প্রখ্যাত নাট্যকার জঙ্জ' বানণর্ড 
শ ছিলেন ফেবিয়ান দলেয় প্রধান সমর্থক । অন্যান্য বুৃদ্ধিজ্পীবরা যথা, মিসেস 

শশা শাসিত শাল ২৭. জজ 

টোরী ও লিবারেল 
দলের বুর্জোয়াবাদ 

১০ 05519 3০০৮০--7১/16 8706 18৮০5 01 606 006০8019 ০01 1/000010. 
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এনানি বেশান্ত, এইচ. জি. এয়েলস প্রভৃতি ?ছিলেন ফোঁবিয়ান দলের সমর্থক । ইহারা 

সকলেই ছিলেন পাতি বুঞ্জোয়া বহদ্ধিজীবি। ইহারা সমাজতল্পরবাদ* রবাট আওয়েন 
€ জন স্টঃয়ার্ট মিলের অন:রাগণ ছিলেন । ইহারা ফেবিয়ান প্রবদ্ধাবল? (68012 
55895 ) দ্বারা এই মতবাদ জনসমাজে ছড়াইয়া দেন । 

ফেবিয়ানদের মতে, বিবতনের পথে ধাপে ধাপে সমাজতন্বের উদ্ভব হইবে। 
ফোঁবিয়ান 1চদ্তাবিদ-রা ডারউইনের বিৰভনতন্মের সামা প্রয়োগ করেন। তাহারা 
বলেন যে, ডারউইনের তত্ত্ব অনুসারে জখবজগতে বিবত“নের মাধামে সকল পরিবর্তন 
ঘটে। সংভরাং একই নিয়ম অনুসারে সমাজে বিবতনের পথে সমাজতন্ম আদিবে। 
বিপ্লব ছারা অকস্মাৎ পারব্তন প্রকৃতিহ নিয়ম বঝরোধশ। অপর দিকে মাক'সবাদশরা 

মনে করে যে, বপ্রবের ছারা শোষিত শ্রেণী শোধকদের ক্ষমতাচ্যুত কারবে। 

ফেবিয়ানরা দুইটি ব্ষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়; যথা ৪0১) রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
জনসাধারণের ভোটাধিকার ও গণতান্মিক আধিকার প্রতঘ্ঠা ; (২ অর্থনোতক ক্ষেত্রে 
সমাজতান্লিক অধকার প্রতিতঠা । গণতাব্লিক উপাধে সরকারের আইনের দ্বারা সমাজতন্তন 

স্থাপনে তাহারা বিশ্বাস কারত । মার্কসবাদীদেন ন্যায় বিপ্লবের পথে শ্রেণী বৈষম্য 
লোপ তাহাদের পছন্দ ছিঙ্ল না। তাহারা ভুমি ও মৌল শিঙ্পগুলির রাম্ট্রকরণ দাব 
কারত। বেল. যোগাযোগ বাবস্থা, কয়লা, 'বিদাৎ, ব্যাঙ্ক প্রভাতির রাম্দ্রীকরণ 

তাহাদের লক্ষা ছিল। অবৈতাঁনক উচ্চাশিক্ষা, 'িখরচায় চিকিংসা প্রভৃতি ভাহার়া 

দাব' কার! 

ফেবিয়ান ভাবধারার উপর 'নিভ'র কারয়া 'ব্রটেনের শ্রীমক দল গ্াঁড়য়া উচে। 
ফোবয়ান চন্তাবদ সিডনী ওয়েব ও সাহাতাক বানণাড শ নিবণাচনের মাধ্যমে ৫০ জন 

ফেবিয়ান শ্রামক নেতাকে পার্লামেণ্টে পাঠাইয়া গার্লামেন্টকে 
প্রামকদের অন:কুলে প্রভাবিত জ্রার সিদ্ধান্ত করেন । জেমস 

কায়ার হাডি (180759 76171791016 ) লামে এক ব্যক্ত 1.1. 7. (1119৩067051 

1৪১০ 79709) বা স্বাধীন শ্রামক দল নামে একাট সংস্থা গঠন করেন। বিভা 
শ্রামক দ্রেড ইউনিয়নগযাল এই সংস্থার পামিল হয়। ক্রমে ফোবয়াদ গোচ্ঠী, স্বাধীন 
শ্রীননক দল জোটবদ্ধ হইয়া শ্রামক দল নামত একটি রাজনোতিক দল গঠন করে । বিখ্যাত 

রাজনশীতাবদ র্যামজে ম্য।কডোনাল্ড ইহার সম্পাদক নিষুন্ত হন। ক্রমে এই দলের 
প্রার্থীরা পালমেন্টের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে থাকে । 

রক্ষণশীল গোষ্ঠন শ্রমকদের সংগঠনকে ধংস কারবার চেষ্টায় ছিল । ১৯০০ গ্রাঁঃ 
টাকভেল রেল কোম্পানীতে শ্রামকরা বাড়াঁতি বেতনের দাবীতে ধমণঘট করে। দ্রেড- 

ইউনয়নগাল এই ধমণ্ঘটকে সমর্থন জানায় । কোম্পানী 
শ্রফ আন্দোলনের ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা কারিলে ধমণ্ঘটে কোম্পানণর বরুদ্ধে মন নীতি 

ক্ষাতর জন্য আদালত ট্রেড ইউনিয়নকে ২৩ হাজার পাউপ্ড ক্ষাতপ্রণ 
[দিতে বাধা করে। ইহার ফলে শ্রমক আন্দোলন 'পিছাইয়া পড়ে । 

এমতাবন্থছায় শ্রামক দল বৃবিতে পানে বে, পালশামেন্টে আঁধক সদস্য পাঠাইয়া আইন 

শ্রমিক ঘলের গঠন 



সাম্রাজ্যবাদ ও ইওরোপের উপানবেশ বিজ্ঞার . ৩৪৭ 

দ্বারা শ্রামকের আঁধকার রক্ষা না কারলে দারদু শ্রমিকদের দ্বাথ রক্ষা হইবে না । ফলে 
শ্রামক দল ব্যাপকভাবে নিবাচনে প্রাতিযোগতা আরম্ড করে। লিবারেল বা উদার- 

পন্ধীদের কিছ; স্দপাও শ্রামক দলে যোগ দলে ইহার শান্ত বাড়ে। 
শমিক ঘলের জয় এই সময় পালমেণ্টের সদসাদের জন্য বেতনের ব)বস্থা চাল; হহলে 

দরিদ্ু ব্যাস্তদের পক্ষে পাললামেণ্টের স্দস্) ?হসাবে কাজ বরা সহজ হয় । ১৯১০ প্রাঃ 

হাউদ অফ কমনসে ৪২ জন শ্র'মক সদস্য ।নবনাচত হইলে তাহাদের চাপে ট্রেড- 

ইউনিয়ন আন্দোলন বৈধ বালয়া আইন রাচত হয় ॥ এইভাবে 'রিটেনে সমাজতন্ত্র এবং 

শ্রামক দলের উত্থান ঘটে । 
গপাঠ্যস;চ৭ 

১৯1 ৮৮০০৫৬/৪1০১--]1)6 4286 ০1 190017). 

ই 12175091---171181804 1870--1914. 
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সঞ্িহস্ণ অন্যান 

সাম্রাজ্যবাদ ও ইওরোপের উপনিবেশ বিস্তার 
( 110101:1911517) ৪70 11091051017 01 075101)6, ) 

স্ব আলাজ্ঞাত্যন্লাদে ক্গাহাক্তে তেল (6৬ 17016718119) এ) 

19 98865 )5 হীতহাসের 'বাভন্ন যুগে সামাজ্যবাদের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
প্রাচীন যুগে মহাবীর আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ও জুলিয়াস সিজার, মধ্যযুগে চিঙ্গীজ 

খান, আধাঁনক ষুগে নেপোলিয়ন বোনাপাট" প্রভাতি সাম্রাজ্যবাদী 
বিজেতার নাম করা যায়। তবে এই ধরনের সান্রাজাবাদ ছিল 
ভোঁমিক আঁধকার় (15111601181 00101086101) ) স্থাপনের চেম্টা 

মাত্ত। আধানক যুগে সামাজ্যবাদ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ 
হইতে পথক। আধ্নক সাম্রাজাবাদকে নব-সামাজ্যবাদ (6%/ 1701961191150) ) 
বলা চলে।১ নব সাগ্রাজ্যবাদ কেবজমান্র অধীনম্থ দেশের উপর ভোমিক অধিকার 
স্থাপন কারয়া ক্ষান্ত হয় না। অধীনম্থ দেশের সম্পদ, জনবল ও অর্থনীতিকে 
সাম্রাজ্যবাদ রাস্ট্রের স্বার্ধে ব্যবহার করা হয় । শিল্পে অগ্রসর দেশগুলি উপানিবেশের 
কাঁচামাল 'নজ দেশের শিল্প উৎপাদনে ইচ্ছামত ব্যবহার কয়ে। উপাঁনবেশের লোক 
দ্বায়া সেনাদল গঠন কারয়া সাম্রাজা বিস্তায়েয কাজে ব্যবহার করা হয় । উপানবেশ- 
গাঁলর শিক্ষা ও সংগ্কৃতিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের ছাঁচে ঢালিয়া ফেলা হয়। রাজনৈতিক 

১,.:108513 100008০2--800:009 ৪1006 28001800, 1, 87. 

অধুনিক সাস্ত্রাজাবাদ 
কাহাকে বলে 



৩৪৮ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেখা 

ক্ষেত্রে টপানবেশগাাীলকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের সম্পূর্ণ শাসনে রাখা হয় । এইভাবে 
আধ্নিক যুগের সাম্রাজ্যবাদ তরুণ গরুড়ের সর্ধগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া উপানবেশের 
অথনোতক, রাজনোতিক ও সাংগ্কাতিক জীবনকে গ্রাস কাঁরয়া ফেলে । এই কারণে ইহাকে 
নব সাম্রাজ্যবাদ বলা হয়। উনাঁবংশ শতকের দ্বিতণয় ভাগে নব সাগ্রাজ্যবাদের ব্যাপক 
প্রসার দেখা বায়। 

উনাবংশ শতকের গোড়ার দিকে সাম্রাজা বিস্তার সম্পর্কে ইওরোপণয় জাতগৃলির 
আগ্রহ কাঁময়া বায়। ফ্রান্স ফরাসণ 'বপ্রবের গে তাহার আঁধিকাংশ উপানবেশ হারায়। 
স্পেনের অধানম্ছ দক্ষিণ আমোরকার বিরাট উপনিবেশগবাঁলও হস্তচাত হয় ॥ এমন কি 
ব্রিটেনেও এক শ্রেনগর নেতা উপানবেশগ্যাজকে মুক্ত করার জন্য পরামশ* দেন। উপানিবেশ 
উনবিংশ শতকের রক্ষার জন্য সামরিক ও শাসনের বায়ের দরুন এ্যাডাম স্মিথ উপানিবেশ 
গোড়ায় সাআজাবাদে মস্ত কল্পার কথা বলেন । কবডেনপন্থীরা বলেন যে, অবাধ বাণিজোর 
অনাগ্রন্ 

যুগে আর উপনিবেশের দরকার নাই। এমন ক গ্লযাডন্টোন ও 
ভিসরেইলীর ন্যায় নেতারাও উপানিবেশগ্যালকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলেন। 

১৮৭০ শ্রীঃ পর অকল্মাৎ নাটকাঁয়ভাবে উপনিবেশ [বিরোধ মনোভাব লুস্ত হয়। 

শকুনি যেরূপ মৃতদেহেন্ন উপন্ন আকাশ হইতে অকস্মাং ঝাঁপাইয়া পড়ে, ইওরোপণয় 

১৮৭০ হ্বীঃ পর জাতগহলি এশিয়া ও আক্রকার দেশগলিকে নিজ 'নিক্ত উপনিবেশে 
সাম্রাজ্যবাদের বিশ্তার পাঁরণত করার জন্য বাঁপাইয়া পড়ে। কোন ভাল জিনিষ দখলের 

জন্য লোকে যের:প কাড়াকাড়ি করে, সেইরূপ উপনিবেশ দখলের 

জন্য কাড়াকাড় (501800016 ) আরম্ভ হয় । এইভাবে নব সাম্রাঙ্যবাদ (৩ 

[11099119119 ) দৈতোর ন্যায় জাগিয়া উঠে। 

লাযআ্সাজ্যবলাদেল্ উদ্ভব্েন্ন ক্কান্দ্ন্প (1106 088569 91 6106 7156 

01 17170611819) ) £ ২৮৭০ শ্রণঃ পর সাম্রাভাবাদের বিস্ফোরণের কারণ সম্পকে 

পণ্ডিতেরা নানাবিধ কারণ দেখাইয়া থাকেন! ব্রিটিশ অর্থনোতিক এীতহাসিক জে. এ. 

হবসন (এ. &. 17005012) তাহার সামাজাবাদ (101195119119]) 

৪ 910৫5 ) গ্রন্থে (১৯০২ খ্রীঃ) সামজ্যবাদের অর্থনৈতিক 

ব্যখ্যা ?দয়াছেন ॥ এই লেখকের মতে, পণজবাদী সমাজবাবন্থায় 
পুজিবাদশরা মুনাফা ভোগ কারয়া বহ মূলধন জমা করে । ইহার ফলে মংলধনের 

পাহাড় জগিয়া যায় (0186 0£ 080161) 1 এই মূলধন উপাঁনবেশে বিনিয়োগ 

কাঁরয়া আরও ম-নাফা বাড়াইবার জনা মূলধনণরা তাহাদের সরকারকে উপানিবেশ দখলে 

বাধা করে। উপানবেশের নূতন শিচ্পে মূলধন খাটাইয়া, মৃনধনা শ্রেণ? মুনাফার 
পাহাড় জন্মায় । উপাঁনবেশের কাঁচামাল ও বাব্রারকে একচেটিয়া দখল কাঁরয়া তাহারা 
ফাঁলয়া ফাঁপরা উঠে। লতরাং নব সাম্রাজাবাদের “মূল অথনৈতিক শিকড় ছিল 
উপনিবেশে লগ্রীল্প জন্য বাড়াতি মৃলধনের চাপ” (009 5০০70001002 709০৫ ০ 

80019011811910] 5585 810 ০07 08101091 10 5681010 01 1056900600) | অর্থাৎ 

বাড়াত মূলধনের চাপই সামাজা বা উপানিবেশ দখলের মূল কারণ । 

হবসনের অভিমত £ 
মুঙ্গধন লন্মীর লক্ষ্য 



সাগ্রাজ্যবাদ ও ইওরোপের উপনিবেশ বিস্তার ৩৪৯ 

হবসনের মতে, এই ব্যবচ্থার প্রাতকার করিতে হইলে ধনবশ্টন ছারা ম.লধনগ শ্রেণধর 
বাড়াীত মূলধনকে দাঁর়ুদ্রদের মধ্যে (বিতরণ করা দরকার এবং সমাজের 

টা ৯ পন্থা বিভিন্ন উননয়নশখল কাজে এই ম.লধন বাঁনয়োগ করা দরকার । 
ব্যাথা! যাঁদ লোকের জ?বনযাপ্রার মান বাড়ে, তবে তাহারা ঝলকারখানায় 

তৈয়ারণ বাড়াত 'জানস কাঁদিয়া উদ্বৃত্ত মালকে বাবহার কারিতে 
পারিবে । ফলে বাজারের জন্য অর উপনিবেশের দরকার হইবে না। 

সাগ্রাজ্যবাদ উদ্ভবের জন্য হবসন যে ব্যাখ্যা 1দয়া/ছন, অনেকে তাহার সমালোচনা 
করেন। 1শল্প-বিপ্রবের পর শিহুপ মাঁলকদের মুলধন স্ফণাতর ফলে সামাজ/বাদের 

উদ্ভব হয় হবসন একথা বলিয়াছেন ॥ কিন্ত ?শিজপশবপ্লবের আগের যুগে কেন সাম্রাজ্য 
ক্ছাপিত হইয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যা হধসন দেন নাই। হবসনের মতবাদের ঘটি যাহাই 

থাকুক, তবুও একথা সত্য যে, মুলধনের স্ফীতি এবং বাজাপ 
দখলের ইচ্ছা সাম্রাজ্যবাদকে জোরদার করে। শিল্পবপ্রব এবং 

ধনতন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রস্তুত করে। 

বখাত রুশ কামউানষ্ট নেতা লেনন, তাঁহার “সাগ্রাজাবাদ হইল ধনতন্বাদের 
সবেণচ্চ স্তর (000511911970, 015 171817650 90586 ০01 08011811510) নামক গ্রম্ণধে 

সাম্রাজাবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে আরও বিশদভাবে তুলিয়া 
সাআজজাবাদের উত্তৰ ধাঁরয়াছেন। লোলনের মতে, ধনতন্ত্র বা পুশজবাদের [ভিতরেই 

বানি পাম সাম্রাজ্যবাদের বীজ 'নাহত আছে। পমাজবাদী রাষ্টুগংলির 
শিল্পের ফল বৈদেশিক নীতি পংশজবাদণ শ্রেণগর স্বাথেই পাঁরচালিত হয়। 

আঁধক মুনাফার আশায় শিজ্প মাঃলকরা দেশের লোকের প্রয়োজন 
অপেক্ষা বাড়াত মাল উৎপাদন করে। এই বাড়তি মাল বিক্ুয় এবং সস্তায় বাচামাল 
পাওয়ার জন্য পৃণাজবাদী রাষ্ট্র উপানবেশ দখল করে। বিশ্বে উপনিবেশের সংখ্যা 
সখামত। পশজবাদী দেশগযাল উপানবেশ দখলের চেষ্টা করায় 'বাভন্ন দেশের মধে; 
গ্রাতযোগিতা ও যুদ্ধ আরুম্ভ হয়। যুদ্ধ হইল পহাজবাদী অর্থনীতির চড়ান্ত 
পারণৃত॥ লেনিন প্রথম বিশ্ববুদ্ধের কারণ হিসাবে 'বাভন্ন পহণজবাদী শান্তর 
উপানবেশ দখলের প্রাতদ্বান্ছতাকে দায়শ করেন। লেনিনের মতে, ধনী বুজৌয়া দেশের 

লোকেরা উপানিবেশের দরিদ্র শ্রামকদের তাহাদের শালনের ছারা শোষণ করে। বজেণরা 
দেশের শ্রামকশ্রেণী উপনিবেশের আমে বেশী মজ:রী পাইবার আশায় এই শোষণের 
সামিল হয়। তাহারা ভুলিয়া যায় যে তাহাদের এই স:াবধা হইল পাময়িক। 

কোন কোন এতিহাসিক লেনিনের এই মতবাদের সমালোচনা করেন। তাহাঞ়া বলেন 

যে, সাম্রাজাবাদ? দেশগুলির মুলধন লগ্রশ করার বিবরণ প্রণক্ষা করলে লেনিনের মত 
প্রমাণিত হয় না। ১৮৭০ খ্রীঃ পর ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভাতি 
সামাজ্যবাদখ দেশের ম:লধনের প্রধান অংশ লগ্মণ বরা হয় দক্ষিণ 

আমেরিকা ও রাশিয়ায় । আমেরিকা বা রাশিয়া কোনাঁদন ইংলণ্ড 
বা ক্রান্সের উপানবেশ ছিল না। অথচ এই বাড়াত মূলধন সান্সাজাবাদশ দেশগৃি 

হৰসনের তথের হৃবলত। 

লেবিনের তবে 
সমালোচনা 



৩৫০ ইওরোপের হীতহাসের রূপরেখা 

তাহাদের উপানবেশে ১৮৭০ ঘ্রীঃ পর তেমন লগ্লী করে নাই। সুতরাং 010 ০? 
08141 বা বাড়াত মূলধন 'বানয়োগের জন্য উপনিবেশ স্থাপিত হয় একথা প্রমাণিত 

হয় না। যে সকল দেশের উপানবেশ ছিল না, যথা, ডেনমাক" ও সুইডেন প্রভৃতি সেই 
সকল দেশের শ্রীমকদের জীবন-্যাঘার মান 'ছিল বেশ উচু। অপর দিকে ফ্রান্স ও 
বেলাঁজয়াম প্রভাতি সাগ্রাজ্যবাদী দেশের শ্রাীমকের জীবন-যান্লার মান ছিল নীচু । সতরাং 
মাকসবাদ তত্র বাস্তব প্রমাণ দেখা যায় না। 

তথাপি ইহা স্বীকার্ষ যে, সাম্রাজ্যবাদের বিস্ফোরণের পশ্চাতে শিল্প-বিপ্রব, মূলধনণ 
শ্রেণীর মূলধন 'বাঁনয়োগ ও বাজার দখলের আগ্রহ বিশেষভাবে কাজ কাররাছিল। 

তবে উপানবেশ বিস্তারের জন্য এগুঁলিই একমাত্র কারণ নহে, ইহা স্মরণ রাখা 
উঁচত। 

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের পশ্চাতে অথনোতক কারণ ছাড়া রাজনোতিক কারণ যুক্ত 
হইয়াছঙ্প। জাম্ণানণ, রাশিয়া প্রভীতি দেশে শিজ্প গঠন আরম্ভ হইলে, এই সকল দেশে 

[বিদেশ হইতে শিল্পদ্ুবা আমদান"শ কমাইয়া ফেলা হয়। ইহার ফলে 
জি সামগ্িক ন্রিটেন প্রভীত দেশগুলি জামণান ও রাশিয়ার বাজার হারাইয়া 

ক্ষাতপূরণের জনা উপানবেশের বাজারের দিকে নজর দেয় । এছাড়া 
সামারক শান্ত বৃদ্ধির জন্য উপানবেশের বন্দর ও সামাঁরক ঘাটি আঁধকার করার তাগিদ 
দেখা দেয় । ১৮৮৩ প্রগঃ জন সিলী : 001) 99919 ) নামক চিন্তাবদ এই মত প্রচার 

করেন যে, মাঁক'ন দেশ ও রাশিয়ার যেরূপ দ্রুত ক্ষমতা বাড়িতেছে, তাহার ফলে শীঘ্রই 
তাহারা বিটেন, ফ্লাম্স ও জাম্ণীনগকে ছাড়াইয়া যাইবে । ভাবিযাতে এমন দিন আসিতে 
পারে যৌদন ডেনমার্ক বা গ্রীসের ন্যায় ইংলন্ড বা ফ্রান্স একটি সাধারণ দেশে পারিণত 

হইবে । সুতরাং উপনিবেশ দখল কাঁরয়া লোকবল, সম্পদ, সামারক ঘাঁট না বাড়াইলে 
[ব্রটেন বা ক্রান্স বাজাম্শানথ তাহাদের মযণাদা ও আধপত্য রাখতে পারবে না! এই 
মতবাদ দেশের শাসকগোজ্ঠীকে বিশেষ প্রভাবিত করে। ফলে অর্থনোতিক স্বাথের 
সাহত রাজনোতক স্বার্থ সংযব্ত হয় । 

জার্মান, ইতালণ প্রভৃতি দেশগহাল মনে করত যে, উপ্পানবেশ আঁধকার না করিলে 
তাহাদের শান্ত বাড়বে না । আন্তজাতিক ক্ষেত্রে তাহাদের সম্মান থাকিবে না। এজন্য 

এই দেশগলি উপানবেশ দখলের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ফ্রান্স 
রাজনৈতিক কারণ মনে করিত যে, জামণানশ অপেক্ষা তাহার লোকবল কম। উপানিবেশ 
আধকার কারয়া সেই দেশের লোকদের সামারক শিক্ষা ।দয়া নিজ সামারক ক্ষমতা বাড়ান 
ছিল ফ্রান্সের আঁভলাষ। ব্রিটেনও ভারতণর সেনার দ্বারা তাঁহার বাঁণজা ও সামাজ্য 
রক্ষা কারত। 

এছাড়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যাও উপানবেশ স্থাপনের পশ্চাতে কাজ 
করে। 'ভ্রটেন ও ক্রন্সের বাড়ীত লোক ও বেকার লোক জাীবকার অন্বেষণে অস্ট্রোলিয়া, 
কানাডা বা আলজোরয়ায় চলিয়া যায়। 

সাগ্রাজাবাদের বিস্তারের অন্যান্য কারণগঃলির মধ্যে মিশনারণ বা শ্রীন্টান ধর্ম 



সামাজ্যবাদ ও ইওরোপের উপনিবেশ বিস্তার ৩৫১ 

প্রচারকদের প্রভাব এবং আবিচ্কারকদের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ্য । ব্রিটিশ ধম" প্রচারক 

ডেভিড 'লীভংন্টোন, স্ট্যানাল, ফরাসণ ধম" প্রচারক লাভিজেরি 

১০০ (281011191 1:2518৩11৩ ) প্রভীতি আক্রিকায় ধর্মপ্রচারের জন্য 
যান। তাঁহাদের পিছ; পছ: ইওরোপাঁয় বাঁণক শ্রেদ আফফ্রুকায় 

ঢুকি্লা পড়ে । 

উদ্যমণ প্রশাসকগোম্ঠী যথা- সোঁসল রোডস, দ্রাম্সভালে ; লড ক্রোমার, মিশরে ; 
লর্ড লংগার্ড, নাইজেরিয়ায় ; লর্ড 'মলনার, উত্তমাশা অন্ত্রপে ; জামান কাল" 

ধপটারস, পূর্ব আফ্রকায় নজ উদ)মে সামাজ্য বিস্তার করেন । 

গতবার লোকসংখ্যা বৃদ্ধ ও বেকার সমস্যার সমাধানের জনাও উপানিবেশ 
প্থাপনের আগ্রহ দেখা দেয়। সাম্রাজ্য চ্থাপন বৃহৎ শান্তগুলির পক্ষে মাদার প্রশ্ন 
[হসাবে দেখা দেয়। কোন দেশের উপাঁনবেশ না থাকলে আন্তজাতিক ক্ষেতে তাহার 
সযণাদা দেওয়া হইত না। এই কাপ্পণেও সাম্রাজা বিস্তারের উদাম দেখা দেয়। 

হগুল্সোপেন শুপন্সিবেশ্ণিক্ি ল্িস্ভ্র্তি (806 00910177181] 01970. 

৪107) 01 7507009 )£ উনাবংশ শতকের প্রথম ভাগে ইওরোপাঁয় জাতিগুলির সাম্রাজ্য 
স্থাপনের বিষয়ে আগ্রহ ?কছটা কম দেখা যায়। তথাপি এই সময় কান্স উত্তর আফ্রিকার 

আলজেরিয়া উপাঁনবেশ হ্থাপন করে । ব্রিটেন আহফেন যুদ্ধের 

২9 রা দ্বারা চীনের দক্ষিণে অনংপ্রবেশ করে। নানকিং ও পাকং-এর 
সন্ধ দ্বারা (১৮৪০-৬০ প্রীঃ) দক্ষিণ চাঁনের বন্দরগূলি ও 

নদীপথের উপর ব্রিটেন তাহার বাঁণাঁজ্যক ও কনসহলার আঁধিকার হ্াপন করে । ব্রিটেনের 
অনুসরণ কাঁরয়া ফ'দ্স ও অন্যান্য ইওরোপায় জাতিগুলি চনে অনংপ্রবেশ করে। 
উনাবংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে শিঃপ বিস্তার, সামারক ঘাঁটি দখল প্রভাত কারণে 
ইওরোপায় জাতিগলি অকস্মাৎ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিদ্ান্দ্বতায় মন্ত হয় । 

াক্্রিক্ান্র ব্যলচে্ন্দে (7৮6 ৮2100৮01 &10168 ) 2 আফ্রিকা 
সহাদেশে ইগুরোপায় সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন প্রকাশ এই বূগে লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭০ প্রাঃ 

পণ্ড আফ্রিকা মহাদেশ ছিল প্রধানতঃ অনাবিচ্কৃত (805810160) 
অগুল। এজন্য ইহাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বা 10211 

0:0701060% বলা হইত। ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত কেবলমাত্র সাহারার 
উত্তরে আলজোরয়ায় ফরাসী এবং আফ্রিকার দক্ষিণ সীমায় উত্তমাশা অন্তরীপ ও 

ট্রান্সভালে 'ব্রাটশ উপাঁনবেশ ছিল ॥ অবশিষ্ট মহাদেশটি ছিল অনাবিদ্কৃত। ১৮৭০ খ্রীঃ 

পর ইওরোপ্ীয় জাতগল আফ্রিকায় উপালবেশ স্থাপনের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ 
করে। মিশরের খেদিভ ইসমাইল পাশার নিকট হইতে ব্িাটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলশ 

সুয়েজ খালের আধকাংশ শেয়ার ব্রিটেনের স্বার্থে ক্রয় কননে। ইহাতে ক্রান্স আপাতত 

জানাইলে মিশরেক্ন অর্থনীতির উপর ইঙ্গ-ফরাসী যুগ্ম নির়ন্্রণ স্থাপিত হয়। মিশরের 
জাতীয়তাবাদীরা ইংয়াজ আধিপত্যের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করিলে, ব্রিটিশ বাহন মিশরে 
প্রবেশ করে । মিশরের খোঁদভের চালনার জন্য একজন 'ত্রাটশ প্রশাসক নিয়োগ করা হয় । 

আফ্রিকায় ইওরেংপীর 
অনুপ্রবেশ 



৩৫২ ইওরোপের ইতিহাসের রঃপরেখা 

স্ট্যানাল, 'লাভংন্টোন, স্পেক প্রভাতি আবজ্কারকের়া আ।ফ্রকা মহাদেশের গহন বনে 

চাঁকয়া এই দেশ সম্পর্কে ভোগোলিক জ্ঞান আহরণ করিলে আফ্রিকা সম্পকে" ইওয়োপের 
আগ্রহ বাড়ে। বেলাঁজয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড ছিলেন 

আন্তর্জাতিক আফিক! ঘোর সাম্রাজ্যবাদী । তিনি আফ্রিকা সম্পকে তথ্যাদি সংগ্রহের 
৪৮ রা জন্য আন্ত্াতক আফ্রুকা সঙ্ঘ (1006517920107781 801091) 

45309০18000 ) নামে একাঁট সঙ্ঘ স্থাপন করেন। হেনর স্ট্যানলখ 

এই সঙ্ঘের টিন 1হসাবে কঙ্চো নদীর উপ্তাকানন বেলাজগ্নামের আঁধপত্য স্থাপন, 

লিক 

টি 
কল্প রহ ৷ 

2 জা 

5 

পা 

দিল যা টি চি ৯ 

রর তীর 
২ ইতানীয় নমবিকার 

সা আগ গজ ক বিক্ 
হী 0 তি টু 

করেন । ইহার পর ব্রিটেন, পতু'গালের সাহত যোগ দিয়া, কঙ্গো নদীর মোহানা অণল' 

আধকার করে। 



সাম্রাজাবাদ ও ইওরোপের উপনিবেশ বিস্তার ০৫৩ 

ইহায় ফলে বেলাজয়ামের সাহত ব্রিটেনের বিবাদ দেখা দেয় । এদিকে জাগণনৰও 
আক্রিকায় উপাঁনবেশ স্থাপনে অগ্রাহা দেখায় ৷ ইওরোপাঁয় শাতগাঁল যাহাতে শাস্তিপণ 

ভাবে, পরস্পরের সম্মাতিক্মে আফ্রুকার অনাঁধকিত অগ্চলে উপ- 
নিবেশ বিস্তান্গ করিতে পারে, এজন্য ১৮৮৪ শ্রীঃ বাঙ্সিনে এক 

আন্তজাতিক বৈঠক অন্াত্ঠিত হয় । এই বৈঠকে ১৪ ইওরোপায় 

দেশ যোগ 'দেয়। বার্লনের সাম্ধ (01525 ০ 86111) 1885) ১৮৮৬ আঃ 
স্বাক্ষারভ হয় । এই পাম্ধতে গ্ছির হয় যে ২0১) কঙ্গোর বৃহত্তর অন্চল আন্তজণাতিষ্ষ 
আফ্রিকা সঞ্ঘের অধীনে থাকবে । ইহার ফলে কঙ্গোর বৃহত্তর অঞ্চল প্রফার়ান্তরে 
বৈলাঁজয়ামের উপানিবেশে পাঁরণত হয় । (২) বেলজিয়াম রাজ 'লগুপোল্ড এই শগল 
আঁধকাক্প করেন । (৩) কঙ্গো ও নাইজার নদীতে সকল দেশ অবাধে নৌ চলাচল শু 
বাঁণিজোর আঁধকার পার । (৪) এই লামঞ্ধতে স্থির হয় বে, আফ্রিকার অনাধকৃত অগল 
ফোন শান্ত দখল কালে, অন্য শাস্তগৃলিকে তাহা জানাইয়া দিতে হইবে। (৫) সেই 
শান্তর আধকৃত শণল তাহার 50186155 ০ 101599০5 বা প্রভাবাধীন এলাকার 

পাঁরণত হুইবে। 
বাল'নের সান্ধর (১৮৮৫ খ্রীঃ) পর 'বাভল ইওরোপণয় শান্ত আফ্রিকায় রাজ্য 

[বস্তায়ের জনা বাঁপাইয়া পড়ে । টেন, দাক্ষণ আফ্রিকায় কেপ বা অন্তরীপ হইতে 
র উত্তর 'দিকে বেচুয়ানাল্যাপ্ড, রোডেশিয়া, নিয়াসাল্যান্ড দখল কাররা 

কেপ হইতে কারোর কঙ্গোর সীমান্তে আগাইয়া আসে । টেন, জার্মানীকে উত্তর সম 
আফ্রিকানীতি -  হোঁলগোল্যাশ্ড ছাঁড়য়া দিয়া ১৮৯০ প্রাঃ ইহার 'বানময্সে আক্রফায় 

জাঁঞজবার লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকান ব্রিটিশ প্রশাসক সেসিল 
রোডস যে কেপ হইতে কায়রো (087০ 0০. 09০) অর্থাৎ দাক্ষণ আফ্রিকা হইতে 
উত্তরে নখল নদের দেশ মিশরেল্প কায়রো পন অবিচ্ছেদ্য 'ভ্রাটিশ উপনিবেশ স্থাপনের 

পারকল্পন। করেন । 
সেসিল রোডসের ফেপ হইতে কায়য়ো পাঁরকঙ্পনার পাফল্যের পথে দুইটি বাধা 

দেখা দেয়। (১) মধ্য আঁকার বেলাজয়াম শাসিত কঙ্গো ও জার্মান শাসিত পর্ব 
আফকা রাজা থাকায় ইহাকে আতিক্রম করিয়া এই পরিকল্পনা 

ব্রিটিশ পরিক্পনার সফল করায় বাধা দেখা দেয় । (২) পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্লাম্দ এক 
বাধা 

বিরাট উপানবেশ স্থাপন করে। সেনেগাল, আইভার উপকূল ও 

গান লইয়া পশ্চিম আফ্রকায় ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় । পূর্ব আফিকার সুদান 
আধকার করিয়া, ফরাসদ সরকার পশ্চিমে ডাভার বন্দর হইতে প্বে এযাডেন বন্দর পর 

আবচ্ছেদ্য করাসণ উপানবেশ ছাপনের চেঙ্টা করে । (৩) এছাড়া পতুগাল, গ্যাঙ্গোলা, 
মোজাম্বিক অণ্ুল, ইতালণ হীরাষ্টরিয়া ও দোমা'লিল্যাণ্ডের একাংশ ; জার্মানী ক্যামেরনস 

ও টোগোল্যাশ্ড ; এবং ফ্রান্স মাদাগাস্কার ঘীপ আধকার কয়ে । এছাড়া ফ্রান্স, টিউনস 

ও মরক্কো আধকায় করে। এইভাবে আফ্রিকা মহাদেশের আধকাংশ স্থান ইওরোপ্ত্য় 
উপানবেশে পরিণত হয় । | 

ইওরোপ (বি. এ )-২৩ 

বালিনের সন্ধি ১৮৮৫ ঃ 
আকফ্রিক' ব্যবচ্ছেষ 



৩৫৪ ইগরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

আক্রিকার আধকাংশ স্থান আধিকার করিয়া প্রাধান্য হ্থাপনের জনা সাম্রাজাবাদশ 

দ্ন্ছ আরম্ভ হয়। মিশরের লম্বা আঁশের তুলার দ্বারা ব্রিটেনের বঙ্গ শিহ্েপর বিশেষ 
উন্নাতি ঘটায়। ব্রিটেন স:য়েজ খালের উপর তাহার নিয়ম্মাণ স্থাপন 

বন করে। তাছাড়া ব্রিটেন মিশরের প্রাতবেশ' সংদান রাজ্যকে গ্রাস 
করার চেষ্টা করে । নখল নদ হইল মিশরের প্রাণ । সুদানের পার্বত্য অগ্চল হইতে 
নীল নদ উৎপন্ন হইয়া মিশরের মধ্য দিলনা ভূমধ্যসাগরে পাঁড়য়াছে। নাীলনদের উপর 

আধিকার স্থাপনের জন্য মিশরের 'ব্রাটশ প্রশাসক লড' ক্লেমার, ইংরাজ সেনাপতি গড'নকে 
১১ হাজার ব্রিটিশ সেনাসহ সুদান আধকারের জন্য পাঠান । সংদানের অধিবাসীরা 
তাহাদের মাহদি শাসকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া খার্ুমের যুদ্ধে ১৮৮৫ প্রঃ গডনি সহ 
সকল ইংরাজ সেনাকে ধ্বংস করিয়া ফেলে । 

ইংয়াজ সেনাপাঁতি লর্ড কিচেনার নীল নদের উৎসক্ষেত্রের দিকে মিশর হইতে ব্রিটিশ 
আধকার প্রসারিত করার চেষ্টা করেন। নগল নদের উৎসক্ষেত্রে যাহাতে (টেন প্রবেশ 

_.. কারিতে না পারে সেজন্য কাপটেন মারচাদ্দ (০8. 191071870 ) 
বল রি নামে এক দুঃসাহসী ফরাসণ সেনাপাঁত নধল নদের উৎসের নিকটে 

ফ্যাশোডা নামক চ্ছানে একট দুগে' ফরাসী পতাকা উড়াইয়া 

দেন। তান এক বংসর পাঁরশ্রম করিয়া ফেইডহা'্বি (8101)৩1৮৩ ) নামে একাট 
বাম্পীয় পোতের বাভন্ন অংশকে সাহারা মরহভুীম পার করিয়া ফ্যাশোডায় আনেন । 
ফ্যাশোন্ডায় বাসয়া তীন এই জাহাজের ন্্রগাীল জোড়া লাগাইয়া ফেইডহাবিকে দল 
নদে ভাসাইয়া, সকলকে তাক লাগাইয়া দেন। স্থানীয় সদারদের সাহত সাম্ধ শ্থাপন 
কারয়া (তান ফরাসী আধিপত্য স্থাপন করেন । এদকে লর্ড কিচেনার 'ব্রাটিশ বাহনাী 

লইয়া ফ্যাশোডায় উপাচ্ছিত হইলে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। যাহা হউক 
শেষ পযন্ত উভয় পক্ষ আপোষের ছারা সমস্যার সঘাধান কয়ে । নখল নদ ও বঙ্গোর 
অববাহকা ধারয়া উভয় পক্ষ নিজ নিজ অণ্ল ভাগ কারয়া নেয়। 

এশ্ণিআ্রান্স লাজ্াজ্য নিভ্ভান্স ( 85080810 10 8518 )8 উনাঁবংশ 
শতকের প্রথম ভাগে ব্রিটেন ব্রহ্ম গ্রভীত দেশে উপনিবেশ হ্ছাপন করে । দক্ষিণ-পৃব' 

এশিয়ায় আনাম, টংকিং প্রভাত কিছ: চ্ছান ক্রান্স আঁধকার করে। 

রদ হিট. আহফেন যুদ্ধের ফলে ব্রিটেন দক্ষিণ চীনের বন্দরগ্ীল এবং 
চীনের নদীপথে আধিপত্য চ্ছাপন করে। ব্রিটেনের পিছু লইয়া 

ফ্রাল্স ও অন্যানা রাষ্ট্রগুলিও চীনে অন:প্রবেশ কয়ে। সমমান্রা, জাভা প্রভাত দ্বীপে 
হল্যান্ড উপানিবেশ চ্থাপন করে। 

উনাবংশ শতকের 'ছ্িতীয় ভাগে আনাম, কোচিন দ্বীপ জয় করিয়া ফ্রান্স 
ভিয়েখনামের উপর জাধিপত্য স্থাপন করে ॥ ইহার পাল্টা ব্যবস্থা 

মি ফরাপী হিসাবে ব্রিটেন বরহ্ধ ও মালয় দখল করিয়া শান্তসাম্য স্থাপন করে। পনিবেশ 
ফরাসণ আঁধকৃত ভিয়েধনাম ও ব্রিটিশ জধকৃত নালয়ের মধ্ো 

একমান্র শ্যামদেশ, বাফার 'ছিসাবে বিদ্যমান থাকে । শেষ পর্যন্ত ব্িটেন ও ক্রাম্স 



সাম্াজাবাদ ও ইওরোপের উপানবেশ বিস্তার ৩৫ 

এক চুন্তির দ্বারা (১৮৯৫ শ্রণঃ) দক্ষিণ-প্ব" এশিয়ায় স্থিতাবন্থা বজায় রাখিতে সম্মত 
হয়। জার্মানী নিডাগান, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ও স্যামোয়া ছবীপপুঙ্জের একাংশ 
আধিকার করে। 

ইতিমধ্যে জাপান তাহার নবোদিত শান্ত লইয়া ১৮৯৪ খ্রীঃ চীন আরুমণ কারলে 
দরপ্রাচো জাপান সাম্রাজাবাদের উদয় হয় । এই যুদ্ধে জাপান, চখনকে পরাস্ত কারয়া 

সিমনোসোঁকর সান্ধ ১৮৯৫ প্রাঃ গ্থাপন করে। এই সাঁম্ধ দ্বারা 
জাপান, চখনের মাগ্যারয়া প্রদেশের লিয়াও টুং উপদ্বীপ, ফমেণজা, 
পেস্কাডোরেস দ্বীপপঞ্জে পায়। কোরয়া আপাততঃ স্বাধণন 

থাকিলেও শেষ পর্যন্ত জাপানের দ্বারা আধকৃত হয় । 

জাপানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে রাশিয়া ঈর্ধান্বিত হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে সামারক 
আরুমণের ভয় দেখাইলে, জাপান লিয়াও-টুং উপদ্ধাপ তাগ করে। কছাাদন পর 

রাশিয়া, চীনের নিকট হইতে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ গ্রাস করে। 
এছাড়া চীনের উত্তর সীমান্তে মঙ্গোলিয়ার আমূর উপতাকা দখল 
কারয়া, রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে ভনাষ্ভিভোম্টক বন্দর শ্থাপন 

করে। ভনাডিভোম্টক বন্দরকে সেন্ট-পিটারসবাগ্গের সাহত এক রেলপথ দ্বারা সংযযস্ত 
করা হয়। লিয়াও-টুং উপদ্বশীপের পোট আর্থার বন্দর, দক্ষিণ মাগ;রিয় রেলপথ দ্বারা 
রাশিয়ার ট্রা্স-সাইবেরণয় রেলপথের সহিত সংযহুত্ত হয়। এইভাবে রাশিয়া দূর প্রাচ্য 
তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করে । রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপান সামরিক বাধা সৃন্টি 
করে। ফলে রূশ-জাপান প্রাতদ্বাদ্ধতা আরম্ভ হয় । 

মা্ুরিয়ায় রুশ বিস্তারের বিরুদ্ধে জাপান ১৯০৫ শ্রীঃ যুদ্ধ ঘোষণা করে। রুশ 
জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ঘটে । পোর্ট সমাউথের সন্ধি (১৯০৫ খ্রীঃ) দ্বারা জাপান 
[লয়াও-টুং উপদ্ধীপ পুনরায় লাভ করে। ইহার পর জাপান ধাপে ধাপে কোরিয়া 

ও উত্তর চীনের বাভ্ধ অণ্ল দখলে আগাইয়া যায়। ব্রিটেনের 

সাহত ইঙ্গজাপান চ্ন্তর সাহায্যে জাপান তাহার ক্ষমতা দত 

জাপানের পাআজ্য- 

বাদ: চীন-লাপান বুদ্ধ 

পূর্ব এশিয়ায় রুশ 
সাত্রাজ্যবাধ 

*শ-জাপান যুদ্ধ 

বাড়ায় । 
এদিকে মাকিন য্বন্তয়াষ্ট্র স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের পর হাওয়াই হ্বাপপঞ্জ 

আধকার করে । হাওয়াই পাইবার ফলে মাকিন বুক্তরাত্্র দুর প্রাচোর ব্যাপারে আগ্রহ 
ৃ দেখায়। ইওরোপায় শান্তগুুলি, চীনে নিজ নিজ আধকৃত অগ্চল 

মাঞিন খোল ঘার ৫ 
নীতি সপন করিলে মাকিন যাব্তরাম্দ্র আশঙ্কা বোধ করে। এজনা 

মাঁকন পররাণ্ু সচিব স্যার জন হে তাহার 01509 10০9০1 
[০০07৩ বা থোলা হ্বার নীতি ১৯৯৯ প্রাঃ ঘোষণা করেন । ইহার বলা হয় যে, চণনে 

[বভিন্ন শান্তর ছারা আঁধকৃত অগ্চলে, মাঁকন য্ন্তরাষ্ট্রকে সমান বাণিজাক আঁধকার 
দিতে হইবে। . 

02৩. 7১০০: বা খোলা হবার নাত ছিল মাঁকি'ন অর্থনোতক সাম্রাজ্যবাদের 
প্রকাশ । ইহার উদ্দেশ্য ছিল বাড জাতির উপনিবেশগ্ীলতে মাঁক'ন দেশের স্বাথে 
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সমান বাঁণাঁজ্যক আঁধকার লাড করা । পাণ্ডত জওহরলাল নেহরু তাঁহার 011770555 
০1 ৬/০110 17150015 গ্রষ্থে ইহাকে অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদ বা 
[17515115 1110901191150) বলিয়াছেন । কারণ অন্যান্য দেশগযাল 

জায়গা দখল, সাম্ধ প্রভাত কাজের ছারা সাম্রাজ্যবাদকে হল ও 
নগ্রভাবে প্রকাশ কাঁরলেও, মাঁক্কন দেশ তাহা না কা্সয়া, অপর দেশের উপানবেশে 
সমান অথনৌতিক সুযোগ লাভ করে । 

এইভাবে উনাঁবংশ শতকে ইওরোপের সামাজ্যবাদশ বিস্ফোরণ ঘটে এবং পারণামে 
তাহা 'বিশ্বধদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। 

মাঞিন অর্থ নৈতিক 
সাম্রাজাবা 

পাঠযসুচী 
১ 1305011---1177611911517) ১ 4 500৫9. 

২। ৬. 1. 1:61107)---110196119115]0 2 005 17181)650 91885 901 

(০9101605115). 

৩। 170909025/00 _ 11800050095 8100 12001911৩. 

91 7)8%10 11)010095017--101006 91)06 181১০985010, 

ডে । 1. 1. ৬/110910%/--71)6 19900611001 210176118115]0. 

৬1 7:2115617---11)6 12110109809 01 110019611911510. 

৭1 চ91111081--45518 2104 005 ৬/5501খ। 10010) 11)81706. 

৮1 3. ব21010--116 (93111019555 01 ৬০110 77119601%. 

৯১1 17817090--57150019 ০91 9০9901১-17850 4515. 

আআ অচল রানে 

শড়ছিহস্ণ অস্থ্যান্ত্ 

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাস্্র নীতি $ 
ত্রিশক্ষি আতাত ঃ সশস্ত্র শান্তির যুগ 

(77)2 5025161 701165 ০৫ 91521 ৮৬111191711: 

[0010 577061706:1006 886 ০৫ 00060 0০2০০ ) 

ন্ইজাল্ল ছ্বিতীন্ত্র উইলিম্রাম্মেল্স পক্সব্লাস্্র নীতি (06 ইত 
00996 7১011 01 7081867" ভা 11119] | )£ ১৮৯০ শ্রাীঃ জার্মান সম্রাট কাইজার 

ছিতায় উইলিয়াম, তাঁহার বিখ্যাত মন্ত্রী বিসমাকঁকে পদচ্যুত কারিয়া জার্সানীর শাসনভার 
নিজ হাতে নেন। এঁক্যবদ্ধ জার্মানর রূপকার, বিসমাকের 

বিনমার্কের পষচ্যুতি পদছাতি বিশ্বের সব বিস্মর সৃষ্টি করে। জামশীনখর বৈদেশিক 

নগতি ইহার ফলে 'বিসমাকখয় শান্তপাম্যের পথ ছাড়িয়া নূতন পথে চলিতে থাকে । 



কাইজার দ্বিতীয় উইীলয়ামের পররাষ্ট্র নশীত ঃ সশস্ব শান্তির হগ ৩৫৭ 

কাইজার সর্বদা নৃতন কিছু কাঁরতে আগ্রহী ছিলেন । তিন ছিলেন অহঞ্ক্রণ 
এবং তোষামোদাপ্রিয়। ইহার ফলে তাঁহার মন্বীসভায় বহু অযোগা লোক ঢীকয়া পড়ে। 

িসমাকের ন্যায় দরদাঁম্ট কাইজ্ারের আদপেই ছিল না। তান 
সক ত্রীসভার বড় বড় কথা বাঁলতে খুব ভাঙ্বাসিতেন। তাহার মন্ত্রীসভায় 

ফে ারিক হলাম্টন নামে এক অপদার্থ মন্ধণ ছিলেন। এতিহাসিক 
পাচ (0০90০) এই ব্যান্তকে “জামণনীর কুগ্রহ” (5৬11 3৫1) বালিয়া আভহিত 

কারয়াছেন । ফ্রেডারিক হলম্টিন কাইজারকে খুবই প্রভাবিত করেন । হল'ম্টন ছিলেন 

সন্দেহবাঁতিক লোক । যে বিষয় লোকের নিকট সহজ ও স্পন্ট মনে হইত, সেই বিষয়ে 
তাঁহার সর্বাপেক্ষা বেশশ সন্দেহ দেখা দিত ॥ হলাম্টনের প্রভাবে কাইজার তাহার [০৬ 
০০95৩ বা নব নাত গ্রহণ করেন।১ ফ্রেডাবরিক হলাম্টন ছাড়া কাইজার 'দ্বিতীয় 
উইলিয়াম চার প্রধানমন্ত্রী পর পর নিয়োগ কয়েন যথা, ক্যাপ্রাভি, হোহেনলো, ফনবুলো 

ও হলওয়েগ। এই চার প্রধানমন্তণ ছিলেন বাস্তরিত্বহীন। কাইজার সকল কিছু 
নিয়ন্তণ করিতেন । কাইজারের আমলে জামান বৈদেশিক নীতিতে জামণন সেনাপাতিদের 
প্রভাব ভয়ানকভাবে বাড়ে । নো স্নোপাতি তিরাপৎস (11115 ) এবং হ্থুল সেনাপাঁত 
স্লিফেন (95910116160 ) পররাম্ট্র দপ্তরের নিদেশশ উপেক্ষা করিয়া ফাম্স ও ব্রিটেনের 
বির্ষ্ধে সৈন্য সংস্থান অক্ষুগ্ রাখেন ! কাইজার তাঁহার সেনাপাঁতদের নিয়ন্ণ কারিতে 
সমথ ছিলেন না।২. 

আধকাংশ এাতহাসিক মনে করেন যে, কাইজার উইলিয়াম বিস্মাকের পররাশ্দ্র নখাতির 
মহল সন্্রগূলি নাকচ করেন । নৃতন কিছ কারবার জন্য তাঁহার ভয়ানক আগ্রহ ছিল। 
টি সুতরাং বিসমাকের জাঁটিল পাদ্ধগালকে চাল: রাখবার মত ক্ষমতা 
নীতি র বা ইচ্ছা তাহার ছিল না। তাছাড়া তাঁহার মন্ত্রী ফ্রেডারিক হলম্টিন 

[বিসমাকের নাতির বরোধী ছিলেন। সহংতরাং কাইজার 
বিসমাকের বৈদেশিক নীতির কয়েকাট প্রধান বিষয়কে নাকচ কাঁরয়া দেন। 
[বসমার্ক বাঁলতেন যে, “জার্মানগ হইল পাঁরতৃপ্ত দেশ । তাহার রাজা [বিস্তারের ইচ্ছা 
নাই ।” কাইজার বলেন যে, “জার্মান আদপেই পরিতৃপ্ত নহে । জামণন? রাজা 
বিস্তারে আগ্রহী ৮ তিনি বিসমাকাঁয় শাল্তসামা নখতিকে নাকচ কাঁরয়া বলেন যে, 

“জার্মান? ইওরোপের অন্যতম দেশ থাকবে না''আ'মি আমার সৈন্যদলের শাণিত 

সঙ্গণন ছাড়া অন্য কোন প্রকার শান্তসাম্য স্বীকার কার না।” লর্ড অক্পফোন্জের মতে, 
“কাইজার দাবী করেন যে, জামণনশকে বাদ দিয়া কোন জান্তর্জা(তক সমস্যাক্স সমাধান 
করা চলিবে না।” আসলে কাইজার বি*ব রাজনখাততে জামণনীকে একটি প্রধান রাষ্ট্র 
হিসাবে স্থাপন করিতে চাহতেন। তিন ছিলেন ৮০৩ 0০1101০9 বা শান্তবাদ? 

রাজনীতির অন:রাগগণ ॥। সুতরাং শান্তর আস্ফালন দ্বারা জার্মানীকে 'বশ্বের অন্যতম 
শ্রেম্ঠ শান্ত হিসাবে চ্থাপন করা ছিল তাঁহার আভিলাষ। 

১৯ 0০০০%/--)0০08£% 0/0200$, , 9899, 

২, 10510 1070093080-0107976 81009 2২৯7০1602. 
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কাইজার প্রথমেই রাশিয়ার সহিত প্লি-ইনসরেনস সান্ধ নাকচ করেন। তান 
এই ধস্তি দেখান যে, রাশিয়া হইল বলকানে আঁ্টীয়ার প্রাতদম্্ী । যেহেতু আন্টিয়া ছিল 

জামণানীর মি্রাষ্দ্র সেহেতু আশীয়ার শত; হইল জার্মানীর শঙ্পু। 
সতয়াং রাশিয়ার সাহত জামশানীর 'মন্্রতা চান্ত রাখার প্রয়োজন 
নাই । দূরদৃদ্টির অভাববশতঃ কাইজার ইহা বুঝিতে অক্ষম 

ছিলেন যে, রাশিয়ার সাঁহত জার্মানীর 'মন্ত্রতা না রাখলে ফ্রান্স রাশিয়ার সাঁহত মিন্রতা 
গঠন করিবে । ফলে ফ্রান্সের শান্ত বাঁড়বে। ফ্রা্সই ছিল জার্মানীর প্রধান শর । 
ক্লাম্সকে মিশ্লুহীন রাখার নীতি তগাগ করিয়া তিনি মহা ভুল করেন। রুশজার 
কাইজারের শাসিত জার্মানীর ব্যবছাল্পে অত্ন্ত বিরন্ত হন। কাইজারের ভান্ত নশীতর 
ফলে, জামণানীর বিরুদ্ধে, ১৮৯৩ প্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রৃশ সামরিক চুন্ত গঠিত হয়। ফ্রাম্সকে 
মনরহীন রাখার একটি সৃবণ" সুযোগ কাইজার হারাইয়া ফেলেন । 

ফ্লাঙ্কো-রঃশ চুন্তি স্বাক্ষারত হইলে কাইজার নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। তখন 
এই ভুল শোধরাইবার উপায় ছিল না। তবুও কাইজার চেম্টা করেন যাহাতে রাশিয়া 

সন্তুষ্ট থাকে। এই সময় ব্রিটেনের সাহত উপাঁনবেশ লইয়া 
রি ইলও রাশিয়ার ঘোর বিরোধ ছিল। ব্রিটেন হইতে লড" হ্যান্ডেন ও 

চেদ্বারলেইন প্রভৃতি নেতা কাইজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
জার্মানীর সাঁছণ ব্রিটেনের মিন্রতার প্রম্তাব দেশ। কাইজার এ বিষয়ে মনঃচ্ছির কারতে 
পারেন নাই । তাহার অনাতম কারণ 'ছিল যে, তিনি আশঙগ্কা করেন ইহার ফলে রাশিয়া 
অসন্তুষ্ট হইবে । তবে এছাড়া অন্য কারণও 'ছিল। কাইজার মনে করিতেন ব্রিটেন হইল 
জামণনীর গুপাঁনবোশক প্রাতিদ্বন্ী । জার্মানগর সাহত 'মন্ত্রতা হ্থাপনের জন্য ব্রিটেন 
হইতে শুভেচ্ছা মিশন আসলে কাইজার তাহার প্রাতি সৌজনা দেখান । তিনি ব্রিটেনকে 

আক্রকার জাঞ্জবার ছাড়িয়া 'দিয়া ইহার 'বানময়ে উত্তর সম.দ্রে হোলগোল্যাণ্ড দ্বাপ 
লাভ করেন। এই দ্বীপে জার্মানীর প্রথম নৌশ্ঘাঁট হ্াপিত হয়। সুদানে তিনি 
[ব্রাটিশ আঁধকার গ্বখকার কাঁরয়া নেন। কিন্তু কাইজার ব্রিটেনের সাঁহত কোন মিন্রতা 
চান্ত স্বাক্ষর না কারয়া তাঁহার হাত খোলা রাখেন। 

কাইজার উপল্লাব্ধ করেন যে, জাম্ীনগর লোকসংথ]া ৪১ 'মালয়ান হইতে ৬৫ 
মালয়ানে পেশীছয়াছে । জামণানীর শিঃপ কারখানাগলিতে প্রভূত উৎপাদন হইতেছে । 

জামণন জাত প্রথর জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত হইয়া আত্মপ্রসারে 
ওরেপ্ট পলিটিক. উন্মুখ । এমতাবন্থার জামণানখর দামাজয বিস্তার অত্যাবশ্যক । 
জার্ম।ন"র প্রসার দুইভাবে ঘটিতে পারে । (৯) ওয়েঞ্ট পাঁলাউক ( ৮4৩16790110 ) 
অর্থাং টিউটানক জাতগোষ্ঠীকে লইয়া বৃহৎ জামান সাম্রাজা গঠল ॥ ইহাতে আল্যা, 
লাঝেমবার্গ, হল্যাপ্ড প্রভৃতি দেশ অন্তভূন্ত হইবে। ইহার ও লানিবোশক প্রসার পূব 
ইওরোপে বা বলকানে ঘটবে । (২) ইওরোপের বাহিয়ে উপনিবেশ বিস্তার ছারা 
জার্মানীর বাড়াত লোকসংখ্যা ও বাড়াঁত মালের বিক্রয়নের সমস্যার সমাধান । 

[বিসমাক' জার্মানীর ওঁপানবোৌশক নীতির উপর জোর দেন নাই । কারণ তাঁহার 

রি-ইনস্থারে সন্ধি 
নাকচ 



কাইজার ছিতয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নাত $ সশস্ব শান্তির যুগ ৩৫৯ 

সমর জার্মানীর শিল্প ও লোকসংখ্যার বিশেষ বৃদ্ধি হয় নাই। কন্তু তাঁহার শিল্প 
সংরক্ষণ নতি ও শিহ্প নশীতর ফলেই কাইজায়ের আমলে জাম্ণানশীর 
বাভাবিকভাবে শিল্পে বাড়াত উৎপাদন হয়। জামণানশর 

পধঁজবাদ শিজ্পের বিকাশ ঘটে । এমতাবস্থায় কাইজারের পক্ষে উপনিবেশ বিস্তায়ের 

চেষ্টা ছিল বিসমারের শিল্প নীতির পরোক্ষ ফল । কাইজার তাঁহার সামাজাবাদের 
জন্য 'নীন্দঘত হন। কিন্তু এই সাম্রাজাবাদ 'ছিল মূলতঃ 'বসমার্কের শিপ 
নশীতর ফল। 

যাহা হউক কাইজার বুঝিতে পারেন যে, বিশ্বের আধকাংশ উপনিবেশ ব্রিটেন অথবা 
ফ্রান্সের দখলে । এমতাবস্থায় জার্মানশীকে শান্তশালণ রাচ্ট্র রূপে গঠন করিতে হইলে 
ব্রিটেনের সহিত শেষ পর্যন্ত প্রাতছ্থাম্তা হইত । এই দ্বিধা বশতঃ কাইজার 'ব্রটেনেয় 
সাহত স্থায়ী মিন্লতা স্থাপন করেন নাই। 

ইতিমধো কাইজার এমন কয়েকটি কাজ করেন যাহার ফলে ইংলন্ডের সহিত 

জার্মানশর বিচ্ছেদ ঘটে। (১) 'তান ক্রুগ্ার টোলগ্রাম (১৮১৯৬ প্রাঃ ) দ্বারা দক্ষিণ 
.. আফ্রিকার বুয়ার যুদ্ধে, বিদ্রোহ বুয়ার প্রেসিডেন্ট ক্রুগারকে 

কী ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে সমর্থন জানান। এজনা ইংলগ্ড মনে করে 
সহিত বিরোধ যে, কাইজার ইংলন্ডের উপনিবেশ দখলের চক্রান্ত কাঁরয়াছেন । 

(২) ক্রুদ্ধ ইংলন্ডকে শান্ত করবার জনা, তিনি ডেইলী টেলগ্রাফ 
পান্নকায় এক প্রবদ্ধে বুয্লার যুদ্ধে ইংলগ্ড যাহাতে জয়লাভ করে, এজন্য একটি 
রণপারকজ্পনা প্রকাশ করেন৷ এজনা তাঁহার প্রাত ইংয়াজ নেতাদের আবম্বাস বাড়ে। 

(৩) ১৯০০ শ্রীঃ কাইজার এক বিরাট নোৌবহয় নির্মাণ পরিকন্পনা গ্রহণ করেন । 

ইওরোপে জামণানস ছল তখন শ্রেণ্ঠ শুলশান্ত । তাহার জনসংখ্যা ও অগ্তুবল 'ছিল শ্রেম্ঠ। 
তদ-পাঁর জামণানখ নৌশীল্ত গড়া আরম্ভ কায়িলে ইংণ্ড আশঙকা করে যে, কাইঞ্ার 
জামণনগকে বিশ্বের শ্রেম্ঠ শীল্ততে পারণত কাঁরতে চান। তিনি নোশান্ত গাড়য়া 
ইংলশ্ডের ওপাঁনাবোশক সাম্রাজ্য গ্রাস কারিবেন, এই আশওকাও দেখা দেয়। কাইজার 
ঘোষণা করেন ষে, “জার্মানীর ভাবষ্যৎ সমুদ্রের আধপত্যের উপরেই 'নিভ'র কাঁরতেছে” 
(1196 20015 01 091100219 1155 010 00০ 568) | জার্মান নৌ-সেনাপাতি তিল্লাপংস 

দ্রুত যুদ্ধ জাহাজ গঠনেপ্প উপর জোর দেন। (৪) কাইজার বাঁলন'বাগদাদ রেলপথ 
[নর্মাণ পাঁরকক্পনা করেন। ইহার ফলে রেলযোগে জার্মান পণা ও সমরবাহিনন 
সরাসাঁর় আরব সাগরের তরে আসিতে পারিবে ভাবা হয়। ইহাতে ভারতে ব্রিটিশ 
সাগ্রাজোর নরাপত্তা বপন হয়। 

এমতাবহ্থার 'ব্রিটশ সরকার কাইজারের নিকট প্রস্তাব দেয় যে, তিনি ষেন নো” 
নিমমাণ পরিকঃপনা রদ করেন। নৌ-সেনাপাঁত উইনম্টন চার্চিল বলেন যে, “ইংলন্ডেনর 

নি পক্ষে নৌ-বহুর বাঁচিবার জলা দরকার ; জার্মানীর ক্ষেত্রে নৌবহর 
হইল বিলাসিতা ।” কিন্তু কাইজার ইংলশ্ডের প্রাতবাদে কান দেন 

নাই। জার্মানীর সাহত একটি মীমাংসায় আসবার জন্য টংলস্ড হইতে লর্ড হলভেনের 

ওপনিধেশিক নীতি 



৩৬০ ইগরোেপের হাতিহাসের রৃপরেঞা 

নেতৃত্বে জার্মানীতে একটি মিশন (১৯১২ শ্রীঃ) পাঠান হইলে তাহা [বিফল 
হয়। ইংলপ্ড বিপদ বুঝিয়া ইঙ্গ-ফয়াসী কনভেনশন হ্বারা ফ্লান্সের সহিত 
মতা ( ১৯০৪ শ্রীঃ) হ্ছাপন করে। পরে ইংলণ্ড রাশিয়ার সাঁহত ইঙ্গ-ফরাস 
কনভেনশন (১৯০৭ খ্রীঃ) ছারা মিল্্তা হ্ছাপন কাঁরয়া '্রিশান্ত আঁতাত গঠন 
করে। 

ইঙ্গ-ফরাসী 'মন্ত্রতার দৃঢ়তা পরীক্ষা কারবার জন্য, কাইজার ফরাস+ উপানবেশ 
মরকোর দিতে হাত বাড়ান । তিনি মরকোর সুঙাতানকে ফ্রান্সের বরুণ্ধে সাহায্য দানের 

কথা বলেন। আগাঁদর বন্দরে ১৯১১ শ্রীঃ অকস্মাৎ প্যান্থার 
নামে একটি জার্মান রণতয়ণ হাজির হয়। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসণ 

যৌথ নৌ-মহড়ার ফলে, কাইজার মরকো হইতে হাত উঠাইয়া নেম। এইভাবে 
ভুল নাতির দ্বারা কাইজার ফ্রান্স, ইংলশ্ড ও রাশিয়াকে তাহার বিরুদ্ধে 
জোট গাঁড়তে প্ররোচনা দেন। শেষ পযন্ত এই বিরোধ প্রথম [বিশ্বযুদ্ধে 
পরি 

মরকোর সমস্য 

প্রথক্ম ভিশ্রম্বুজ্েন্ল জন্য শ্গাইজান্সেক্স দাম্রিজ্ ( 899০- 
৪1101116501 19150 ভা 11112 10171 086 00606915001 171151 আ০1]0 81) £ 

কাইজার 'ছিতনয উইলিয়াম প্রথম বি*বধুদ্ধ ঘটাইবার জন্য দায়ী ছিলেন কিনা, এবিষয়ে 
| এতিহাসিকদেয় মধ্যে মতভেদ দেখা যায় । লোয়েস ডকিনসন ও 

লর্ড অকসফোন্ড” প্রভৃতির মতে, কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের 
আগ্রাসন নশীতই ছিঙ্গ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী । তাঁহাদের 

মতে, কাইজার শেষ পর্যন্ত এই দ্ধান্তে উপনশত হন যে, বলকান অঞ্চলে আন্টরিয়ার 
পাপা উপ জা পা ০৯০ 

আতাতগন্থী 
লেখকদের বক্তব্য 

৮ পিপি? 

আগ্রাসন নাতকে সমর্থন ঝাঁরলে জাম ণনপর স্বাথথাসম্ধ হইবে। কাইজারের  প্রাশিয় 
সেক্রেটারী ১৯১৪ এ ১৬ই জুলাই এক গুরত্বপূর্ণ স্মারকাঁলাঁপ রচনা করেন। এই 
মারকাঁলাপতে জার্মান সরকারের দায়িত্বণ' ল কম 'চারাঁদের জানাইয়া দেওয়া হয় যে, 
(১) আষ্টুয়াকে রাশিয়ার বিরদ্ধে জার্মানী সকলভাবে ষাহাষ্য করিবে । সুতরাং 
কাইজার রাশিয়ার বিয়্দ্ধে আন্টয়াকে আগ্রাসন চালাইতে উৎসাহ দেন । কাইজারের 
সাহাষা পাইয়া আঁম্মীয়া, সার্বিয়ার উপর চরমপন্ন চাপাইয়া দেয়। (২) কাইজার 
নো শান্ত গঠন ও উপানবেশ আধকারের নাতি লইলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আতাঙকত হয় ॥ 
(বিশদ বিবরণ পূর্বে দুষ্টব্য )। ব্রিটেনের মতে জার্মানী ছিল বৃহৎ হুলশন্তি। 

তাহার নৌশান্ত গঠনের দরকার ছিল না। নৌশাস্ত গঠনের অর্থই ছিল জার্মানী 
উপাঁনবেশ দখল কারতে চার । ইহাতে ব্রিটেন আশঙ্কা বোধ করে। (৩) ব্রিটেন 
কাইজ্জারের সাহত আপোষের জনা জামণানপতে হলডেন মিশন পাঠাইলে তাহা বিফল 
হয়। যে সকল এঁতিহাগিক জার্মানী যৃদ্ধের জন্য দায়ণ বলেন, তাহাদের আঁতাতপম্ধী 
এঁতিহাসিক বলা হয়। 

এীতহাসিক ফে। ৪১) আঁতাতপম্থী এরীতহাগিকদের আভমত অগ্রাহ্য করেন। 
তান জার্মান এীতহানিকদের আভমত উল্লেখ কারয়া বলেন যে-মিরশতি রিশা 



কাইজার 'ছিতীঁর উইলিয়ামের পররাম্টী নশীত £ সশস্ম শান্তির ব্গ ৩৬১ 

আঁতাত গঠন কাঁয়য়া জারানশীকে চারাদক হইতে বেস্টন করে। ফলে জামান 

সয়া নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। (২) কাইজায় কিছ; ভূলন্রান্তি কারলেও, 
অভিমত £ মিত্র শক্তির '্িশন্তি আঁতাত ধৈর্য ধরিয়া তাহার প্রাতকারের চেষ্টা না কারয়া, 
দ্বারা জাধানীকে বেষ্টন জস্ত্র আস্ফালনের চেন্টা করে । (৩) জাম্ানী নৌ-নিম'ণণ নতি 

লইলেও বম্বে একাধিপতা স্থাপন তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। ফ্রাম্স 
ও ব্রিটেনের মাঁলিত স্থল ও নোশান্ত ছিল জার্মানী অপেক্ষা অনেক শাস্তশালণ ৷ হদহপাঁর 

রাশিয়া ইহাদের সাহত যোগ দলে স্পজ্টত্ই ন্রিশান্ত আতাতের পাল্লা জামণন২ ও তাহার 
[মন্রশান্ত অপেক্ষা ভারী হইয়া যায়। দালিলপন্ত হইতে দেখা যায় যে, জামণনগ বরং 
যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করে। (9) ১৯১৩ গ্রাঃ জামান আত্িয়াকে একাঁট সরকার? 
বার্তা দ্বারা সতক কারয়া দেয় যে, সায়ার বিরুদ্ধে আষ্টিয়া যেন আগ্রাসী নখাীতি ন। 

নেয় । ইহা হইতে জামণানীর যুদ্ধ বাধাইবার অনিচ্ছা প্রকাশ পায় । ($) কাইজার 
বুঝিতে পারেন যে, আম্ট্রয়াকে নিয়্ন্ণ করা জামণনীর ক্ষমতার বাহিরে । আল্য়া 
দ্বিশান্ত চুন্তর সুযোগ লইয়া তাহার নিজ সাগ্রাজ্জা ?বস্তারের জন্য জামণনীকে ব্যবহার 
কাঁরতে চেম্টা করে। ইহা বঝবার পর কাইার ফ্।ন্স ও রাশিয়ার সাহত সমঝোতায় 
আসিতে চেগ্টা করেন। কিন্তু ফ্রান্স ও রাশিয়ার বরোধিতায় কাইজারের এই চেষ্টা 
[বিফল হয়। ফ্রান্সে শুভেচ্ছা সফরের জন্য কাইজায়ের মাতাকে পাঠান হইলে, কান্দে 
তাহার বিরদ্ধে এরুপ প্রাতবাদ জানানো হয় ষে, তান ফ্রান্স সফর বাঁতল কাঁরতে 
বাধা হন। ৃ 

গড'ন ক্লেইগের মত অনুসরণ করিয়া বলা বান যে, জার্মানী ও আঁল্দয়ার আগ্রাসী 
নীত প্রথম 'বিশ্বধুদ্ধ বাধবার একাট বড় কারণ হইলেও, ইৎরোপের অন্যান) শাওগ;লির 

দায়ত্ব এ বষয়ে কিছু কম ছিল না। সেরাজেভোর হত্য।কাশ্ডকে 
উপলক্ষ কারয়া প্রথম বি*বযুদ্ধ আরম্ভ হয় । কিন্তু সেরোজেভোর 
হত্যাকাণ্ডের জন্য সা্বয়া সরকারের গোপন চক্রান্ত দায়ী 1ছল।, 

রাশিয়ার সাহায্য পাইয়া সাবধ্লা যুৃদ্ধংদোহ মনোভাব নেয়। রুশ্মন্তী আইজলোভাস্ক 
এই 'সদ্ধাস্তে আসেন যে, একটি বড় রকমের বৃদ্ধ না বাধাইলে রাশিয়ার স্বপক্ষে 

বাঁল'নের সাম্ধর সামযাদ্রক শত'গহীলকে বদলান যাইবে না।২ সুতরাং রাশিয়া শান্তির 
চেষ্টা না কারয়া যুদ্ধে ইন্ধন দেয়। তাছাড়া ফ্রান্স ১৮৭০ থাঃ সেডানের পরাজয়ের 
প্রাতশোধ লইতে এবং আলসাস, লোরেন প:নয়দ্ধার করার জন্য জামণান'র সহিত যুদ্ধ 
বাধাইতে ইচ্ছুক ছিল। ব্রিটেন মনে কারত যে, জার্ধানীকে ধ্বংস না কন্িলে তাহার 
সাম্াজ্য ও লো আধপতা রক্ষা করা যাইত না। এজন 'ব্রটেন ভিশাকি আঁতাত 

গঠন করে । 
ধনতম্মবাদণ রাষ্ট্রগচলির মুনাফালোভ মূলধনীরা উপনিবেশের বাজার পাইবার 

জন্য উপনিবেঙ্গ দখলের চেম্টা করে। ফ্রাত্স ও ব্রিটেন বিখ্বের বেশীর ভাগ উপাঁনবেঙ্ধ 

নঃ (3020028 07৯12. রঙ 896. 
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অনাথ শক্তির ছ্ায়িত 
আলোচন। 



৩৬২ ইগরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

দখল করিয়া জার্মানীকে কোণঠাসা কপ্িয্লা লাখে । এই কারণে জার্শানশ যুল্ধের 
লারা দ্বারা ইওরোপীয় দেশগ্ীলকে পরাম্ত কারয়া সাম্রাজ্য দখলের 
লি চেষ্টা করে। ইওরোপাঁয় দেশগনাল এর্প অন্য প্রাতবোগিতায় মত্ত 

হয় যে, শান্তর লালত বাণী তাছাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। 
আন্তর্জাতিক “বৈঠক ডাকিয়া বিরোধের মীমাংসার কোন চেষ্টা তাহারা করে নাই। 
ইওরোপাঁয় শন্বিগূলি দুই পরস্পর-বিরোধা শান্ত শিবিরে ভাগ হইলে, সংঘাত আনবাধ 
হইয়া পড়ে "১৩৪০০ ০1 1200000 16560 00 ৪০০106169৮১ সতরাং কেবলমাত্র 

জার্মানশর নীতির জন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে ইহা বলা যায় না। 
ভিশশভ্ি তর্ীত্ঞাভি (1776 17010186100 01 019 1006 70066069 ) 8 

১৮১১০ শ্রী্চ বিসমাকে'র পতনের পর জার্মান সম্রাট "দ্বিতীয় কাইজার উইীলয়াম তাঁহার 
মল্লী ফ্লেডারিক হলম্টিনের পরামশে" রাশিয়ার সাহত অনাকমণমলক 

অষ্ট্রোজাান চুক্তি (রিইনসহরেদ্স চীন্ত বাতিল করেন। ইহার ফলে রাশিয়ার মনে এই 
স্বাপন ও রিইননুরেল 
সাবিলা ধারণা জন্মায় যে, জার্মানী রাশিয়া অপেক্ষা আল্টীয়ার সহিত 'মিন্রতা 
লতিক্রিয়! বজায় রাখিতে আগ্রহী । রুশ জারের় মনে এই ধারণা বদ্ধমূল 

হয় যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জামশানী, আপ্ট্রিয়াকে সাহাধ্য করিতে 
চায়। এই কারণে জাঙ্গানী, রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুন্ত রদ করিয়াছে । এমতাবন্থায় 
রুশ মগ্ত্সভা চির করে যে, জার্মান-আন্টয়া জোটের বিরুষ্ধে শান্তসাম্য রক্ষার জন্য 
রাশিয়ার উচিত ফ্রান্সের সাঁহত জ্োোটবদ্ধ হওয়া । ফ্রান্সের সাহত জামণনীয় ঘোর 
প্রাতদ্বান্তা ছিল । সুতরাং মিন্রহীন ফ্রান্সের লাহত রাশয়া যোগ দিলে জামান 
জোটের বিরুদ্ধে শান্তসাম্য স্থাপিত হইবে ৷ রুশ মল্তী কারকফ ( 89110] ) ছিলেন 
ফরাসী মৈত্র ঘোর সমর্থক । তান জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে বুঝান যে, 
“রাশিয়ার কাঁধে চাঁড়য়া জার্মানী আজ এত বড় হইয়াছে। অরুতজ্ঞ জার্মানী এখন 
রাশিয়াকে পারত্যাগ কারয়াছে।” 

ইতিমধ্যে জার্মান কাইজার কয়েকাঁট হঠকার কাজ কাঁরলে, তাহা রশ সরকারের 
পক্ষ অসহনায় ছইয়া পড়ে ।২ (৫১) বুলগোরিয়ার সিংহাসনে এক জামান রাজবংশ 

চ্ছাপন করিয়া, জামণন সেনাপাতিদের দ্বারা বূলগেরায় সেনাদল 
রে গঠনের চেষ্টা করা হইলে, রাশিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হয়। ইহার 

ফলে পাব" ইওরোপে জামণন অনুপ্রবেশ ঘটে। রুশ নিরাপত্তা 

ইহায় ফলে বদ্বিত হয় । (২) ১৮৮৭ শ্রীঃ রাশিয়ায় ভয়ানক অরথথনোতিক মন্দা দেখা 
দেয়। রাশিয়ার মুদ্রা বলের দাম দ্রুত পাঁড়তে থাকে । এই অর্থ সঞ্কট কাটাইবার 
জন্য জার সরকার জার্মানপর নিকট ধণ চায়। কিম্তু কাইজাপ় তাহা প্রত্যাখ্যান করেন 
জামান সংবাদপত্ে বল্লা হয় যে, জার সরকার দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে । (৩) কাইজারের 
মণ্ী ফ্লেডারক হলম্টিন ছিলেন ঘোর রূশ বিরোধশ। তান রাশিল্ার বিরদ্ধে 
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অপমানজনক মন্তব্য করেন। (8৪) কাইজার ইংলন্ডের সাহত 'মিন্ুতা স্থাপনের আগ্রহ 
প্রকাশ করেন। এদিকে ইংলশ্ডের সাহত তিব্বত, ইরাণ প্রভৃতি দেশ লইয়া রাশিয়ার 
বিবাদ ছিল। সুতরাং ইংলণ্ডের সহিত জাম্ণানধ যোগ দিলে তাহার দ্বারা রাশিয়ার 
বিরোধিতা করা হইত। 

এমতাবস্থায় রুশ নেতায়া ফ্রান্সের সাহত মিন্ততা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। রাশিয়ার 

অর্থসঙকট মোচনের জন্য ফরাসণ সরকার মানত ৩% সংদে 'বরাট অত্কের অথ রাশিয়াকে 
ঝণ দেয়। ফরাসণ সীঁদচ্ছার এই প্রকাশ রুশ সরকারকে প্রভাবিত 
করে। ফ্লা্স হইতে এক নো বহর শুভেচ্ছা সফরে রাশিয়ার 
ক্লনষ্টযাড: বন্দরে আসে । জার নিজে এই বহরের আঁভবাদন 

নেন। ইহার পরে রুশ সেনাপাত ওকব্রচেভ এবং ফরাস” সেনাপাতি বইসডাফি উভয় 
দেশের মধ্ এক সামারক চীন্ত সম্পাদন ( ১৮৯১ প্রঃ ) করেন । ইহার পর ১৯৪ খ্রীঃ 
ফ্লাণ্কো-রহশ চুন্ত স্বাক্ষারত হয় । ইহাতে চ্ছির হয় যে, যাঁদ জামণানগ ক্রাম্সকে আক্রমণ 
করে অথবা জার্মানণর সমর্থন লইয়া ইতালী ফ্রাম্সকে আব্রমণ করে তবে রাশিয়া 
জামণনীর বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ কারবে। অপরদিকে যাঁদ জামণানগ রাশিয়াকে 
আক্রমণ করে, অথবা জার্মান সমথন লইয়া আঁচ্টয়া রাশিয়াকে আক্রমণ কলে তবে কান্স 
জার্মানীর বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ কারবে। এইভাবে রূশ-ফরাসণ জোট গঠিত হয়। 

ফ্লাম্স বা রাশিয়ার কেহ জার্মানর সাঁহত স্বতন্্রভাবে শান্ত চুন্ত স্বাক্ষর কাঁরবে 
না। ফ্রাঙেকা-রুশ চুন্তি ছিল এক গুরুদ্বপূর্ণ আম্তজাাতক চুন্ত। ইহার 
ফলে ক্রন্সের মিন্রহীনতা দূর হয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গঠনের 
স্চনা হয়। 

এাঁদকে জার্মান নৌ সেনাপাঁত [তিরপিৎসের নেতৃত্বে জার্মান নৌ নিমণণ ১৯০০ খ্রীঃ 

হইতে আরম্ড হইলে ব্রিটেনে আতঙক সৃন্টি করে। ব্রিটেনের নেতারা আশঙ্কা করেন যে, 
জিরা জার্মান” শীঘ্রই ব্রিটেনের নৌশান্তর সমান হইবে । নৌ শান্ত গঠন 
পানির করিয়া জার্মান? ব্রিটেনের সামাজ্য গ্রাস করিবে । এই পরিশ্থিতিতে 

জার্মান মিত্রতীবারী ব্রিটেনের একদল নেতা মনে করেন যে, ভ্রিটেনের উচিত জামশনীর 

ব্রিটিশ নেতাদের. সহিত মিন্রতাবদ্ধ হওয়া । কারণ আফগানিচ্ছান, তিথ্বত ও পায়স্য 
5 এবং মারিয়া লইয়া ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ান বিবাদ ছিল। 
অপরাঁদকে মিশর ও মরক্কো লইয়া ফ্রাম্সের সাহত ব্রিটেনের বিবাদ ছিল । ইহার স্থাপনা 
ফ্লাঙ্কো-রূশ জোটের বরহদ্ধে জামনশকে দিয়া শান্তিসাম্য রক্ষা কয়া যাইবে বলিয়া মনে 
করা হয়। ব্রিটিশ মন্বণ চে"্বারলেইন ও কুটনশীতিজ্ঞ লড' হলেন ছিলেন এই মতেম 
সমর্থক। (১) কিচ্তু গেবারলেইনের মিন্রতা প্রচ্তাবে কাইজার কর্ণপাত না করার 
তানি হতাশ হন। (২) লর্ড হলডেন জার্মানীতে মিশ্লমশন লইয়া গেলে কাইজাগ 
তাহা অগ্রাহ্য করেন । 

এমতাবন্থায় ব্রিটিশ মল্মণীসভা স্থির করে যে, ফ্লাম্স ও রাশিয়ার লাহত বিরোধ 'মিটাইয়া 
ফ্রাম্স ও রাশিয়ার সহিত ব্রিটেনের জোটবদ্ধ হওয়া উচিত । অপরাদকে ফরাপণ মশ্মন 

ফ্াক্কে "রুশ চুক্তি 
১৮৯৪ ধীঃ 



৩৬৪ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেখা 

থিওফিল ডেলক্যাস ছিলেন অত্যন্ত ধীয়ব্দ্ধি লোক। তান বিবেচনা কয়েন 
টির রো ব্রিটেনের সাহত ক্রাচ্সের বিরোধের বিষয় হইল গ্রুত্বহীন। 
সপ্তম এডওয়ার্ডের. অপর দিকে জার্মানীর সহিত ফ্রাম্সের বিরোধ হইল মৌলিক । 
ঘোত) সুতরাং ক্ষদূ্র স্বার্থ বিসর্জন "দয়া বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার জন্য ফাম্সের 

কাজ কনা উচিত।১ এজন্য (তান ব্রিটেনের সাঁহত আপোষরফায 
সম্মত হন । (ব্রিটেনের রাজা সপ্তম এডওয়াড: ফ্রান্স পারদশ“নে গেলে তাঁহাকে আন্তদিক 
অভিনশ্দল দেওয়া হয়। সপ্তম এডওয়া স্বদেশে আসিয়া মন্ত্রসভাকে ক্কাম্সের 
আন্তরিকতার কথা বলেন । 

ইহার ফলে ১৯০৫ শ্রঁঃ ইঙ্গ-ফর্নাসণ কনভেনশন বা চুন্ত স্বাক্ষারত হয়। (১) মিশরে 
[৪ টেনকে ক্ষমতা প্রাতণ্ঠায় বাধা না দিতে ফ্রান্স প্রাতশ্রতি দেয় । (২) 'ব্রটেন মরকো় 

ফ্াম্সকে বাধা না দিতে প্রতিশ্রুতি দেয় ॥। ৩) শ্যাম, মাদা গাস্কার, 
নিউ ফাউচ্ডল্যাশ্ড প্রভাতি দ্ছানে উভয় দেশ নিজ নিজ কতৃ্বের 
এলাকা শ্থির “রে! 8 ইঙ্গ-ঃরাস্ণ সান্ধির গোপন শতে" উভভ্ন 

দবাক্ষরকারণ এই সম্ধিকে কয'করণ কারিতে পরস্পরকে সাহাধ্য কাঁরতে প্রাতশ্রাত বদ্ধ 
হয়। (৫) ভূমধ্যসাগরে ফয়াসী নৌববর এবং ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সমদে ব্রিটিশ 
নৌ বহর ছ্বাপ্া জার্মানগর বিষ়ুদ্ধে শান্তসামা রক্ষার ব্যবস্থা করা হন । ইঙ্গ-ফরাসী 
টান্তকে আঁতাত কাঁড'য়াল বা ঘনিষ্ঠ িঘ্রতা বলা হয়। ইহার গুরুত্ব এই 
ফে' এই সান্ধ ঘারা ইংলন্ড ও ফ্লা্ম জার্মানীর (বিরুদ্ধে পরস্পরের স্বার্থ রক্ষায় 
জোটবদ্ধ হয়। 

ইতিমধ্যে দুর প্রাচ্য রুশ জাপান যুদ্ধে (১৯০৪--০৫ থঃ) জাপানের নিকট রাশিয়া 
পরাস্ত হয়। ইহার ফলে দরপ্রাচ্যে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারেক্স সম্ভাবনা দূর হয়। 

রাঁশয়ার এই পরাজয়ের ফলে ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ায় সাম্রাজ্য 
বিস্তার লইয়া ?বঝে।ধের তীব্রতা কমে । দয প্রাচোে পরাজয়ের পর 
রাশিয়া পুনরায় বলকানের দিকে দযন্ট দেয় । এজন্য জামণানা ও 

আত্ট্ীয়ার সহিত রাশিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়ে । এমতাবস্থায় রাশিয়া র্িটেনের সাত 

মিতা লাভে আগ্রহ দেখায় । 
[ব্রটেনের দিক হইতেও রুশ মিব্রতার প্রয়োজন অনুভূত হয় । জামানণর ন্যায় এক 

বরাট হ্থলশান্তকে পরাস্ত করিতে হইলে একা ফ্রান্সের স্থলবাহিন” বথেন্ট ছিল না। 
ফ্লাস ও রাশিয়ার ষ:গম বাহনশর সাহায্যে জামান চ্ছল শান্ধকে 

ইল-রপচতি পরাস্ত করা সম্ভব হইবে বাঁলয়া বিটেন মনে করে। সলাশিরার সাহত 
যে সকল বিষয়ে ব্রিটেনের বিরোধ ছিল, তাহার মীমাংসার ছন্য 

ফরাসী মন্ত্র ডেলক্যাসশ মধ্যন্থতা করেন। 'ব্রাটশ রাষ্ীদুত হ্যারজ্ড নিকলসনের 
সাহত রংশমন্ত্ণ আইভোলাঁস্কর আলোচনার ফলে ১৯০৭ শ্রাঃ ইঙ্গ-ুশ চুন্ত 
সমপাদত হয়। 

৯:0308899. 02518, ৮, ৪0. 

ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি 
১৯০৪ বব: 

বিটেনের সহিত রুশ 

বিরোধের তীব্রতা হাম 



কাইজায় দ্বিতীয় উইলিয়ামেন়্ পররাশ্ট্র নগীত ৪ সশস্ত্র শাম্তির যগ ৩৬৫ 

ইঙ্গ-রুশ চুক্তির ফলে, (১) উভয় স্বাক্ষরকারণ আফগানিস্থান ও তিব্বতের স্বাধধনতা 
রক্ষায় সম্মত হয়। (২ পারস্যের ক্ষেত্রে উভয় দেশ নিজ নিজ প্রভাবযনন্ত এলাকা স্থির 

করিয়া নেয়। এইভাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশয়ার মধ্যে আঁতাত 
বা মৈন্রী গাঠত হইলে ইওরোপ দুইটি শন্ত শিবিরে ভাগ হইয়া 
যায়। এক দিকে থকে জার্মানণ, অশ্টিয়া, ইতালী, বৃলগেরয়া, 

রূমানিয়া, তুরস্ক সমাথত ন্রিশান্তি চান্ত ; অপর দিকে 'রিটেন, ফাঙ্স ও রাশিয়ার র্িশ্ি 
আতাত। ভ্রিশান্ত আঁতাতে কোন সামারফ শত" না থাকলেও ইহা ভিত্তি ছিল খুবই 
দঢ়। ইহার পশ্চাতে সামারক শত গলি যথা সময়ে যতস্ত হয়। 'ন্রশান্ত আঁতাতের ফলে 
ইওরোপে শান্তি হাঁপিত না হইয়া উভয় টিন মধ্যে সম্ঘর্য বাড়ে । পারণামে ইহা 
বিশ্বযুম্ধে পারণত হয় ।১ 

শম্পজ্জ স্ণাড্ভি স্যুগ (86 ০1 57706 79806) $ ১৯০৪ থ্রাঁঃ হইতে 
১৯১৪ খ্রীঃ এই এক দশকের ইওরোপাঁয় হাতহাসকে সশস্ঘ শান্তির যুগ বা 48০ ০1 
100৩0 75৪০৩ বলা হয়। 7251৫ 118002307 নামক এীতহাসিক এই ঘগ্গকে 

61100 ০01 1110611786101081 82191011%” বা আন্তজণতিক 

ছই সশস্ত্র শিবির গঠন নৈরাজ্যর যুগ বলিয়া আঁভাঁহত কাঁরয়াছেন। এই দশকের মগ 
কথা ছিপ ইওরোপের প্রধান শান্তগযীলয় দুই প্রধান শিবিরে বিভন্ত হওয়া । জামণনণ, 
আম্টয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালা ব্রিশন্জি চান্ত বা 77191 £11190৩ গঠন করে । এই চুক্তিতে 

ক্রমে বৃলগোরয়া ও রূমানিয়াও যোগ দেয় । অপর 'দিকে ক্রাম্স, রাশিয়া ও ্রটেন এং 
[তন শন্ত ট্রপল আঁতাত বা ন্রিশান্ত জোট গঠন করে। 

এই দুই পরদ্পরণবরোধী জোটের লক্ষ্য ছিল ইওরোপে শান্তসাম্য স্থাপন করিয়া 
শান্ত বজায় রাখা । এই দ্বই জোট প্রথমেই পরস্পরের 'বিরহদ্ধে আরুমণেক্র জনা গঠিত 

হয়, একথা মনে করার কারণ নাই ।২ জামশনণন় গুল ও নোশত্তি 
অস্ত্র প্রতিযোগিতা £ 
দ্ধের পরিবেশ বৃদ্ধি এত প্রত বাড়িতোছল যে, ইহার সহিত সমতা রক্ষার প্রয়োজনে 

রাশিয়া ও ফ্রান্স জোটবদ্ধ হয় এবং পরে তাহাতে ব্রিটেন যোগ দেয় । 
কম্তু গোড়ার দিকে এই জোট গড়ার যে উদ্দেশ্য ছিল বাস্তবে তাহা সফল হয় নাই। 

বাস্তবে দৃই জোট গঠনের ফলে শাল্তসামা ও শান্তি চ্ছাপিত না হইয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা 
আন্মও তীব্রতর হুইতে থাকে । 'বাভাব শান্তগুলি অস্ত নিমণাণ প্রাতযোগিতায় মনত হয় 
এবং গোপন কুটনীতির আশ্রয় লইয়া প্রাতপক্ষকে জন্দ্র কারবার চেষ্টা করে। যে ক্ষেত্রে 
আল্তঙ্জাতিক বৈঠক ডাকিয়া [িরোধায় বিষয়গুলির শাঞ্তিপূণ মীমাংসা করা সম্ভব 

ছিল, বৃহৎ শান্তগুীল তাহা করিতে বিরত থাকে ৷ তাহারা অন্ত্রের দ্বারা মীমাংসার কথা 
ভাবিতে থাকুক । এইভাবে শান্তসামোর ছারা শাচ্তিকে দূঢ় করার পারিবতে" শান্তির 
আস্ফালন ছারা শাঞ্তিকে ধংস করার চেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রতি দেশ সাধামত অস্র্র 
নির্মাণ ও সৈন্য সংগ্রঠনের কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। 

১,109 10001008010, 

হ, 2), 70909200505, 2 £96. 

ত্রিশ আভাত 
গঠল 



৩৬৬ ইওরোপের ইতিহাসের রহপরেখা 

এই অস্ত্র নিমণণ এবং নো গঠনের মূলে ছিল প্রাতি বৃহৎ শান্তর মনে অপর শান্ত 

সম্পকে ভয় এবং পন্দেহ। যদিও ব্রিটেনের নৌবহর ছিল শ্রেষ্ঠতম, তবুও ব্রিটেনের 
ভয় হয় যে, জামণনশ শীঘ্রই ব্রিটেন অপেক্ষা শান্তশাল? হইবে । 

নৌ-প্রতিঘশিতা ফলে ব্রিটেন তাহার নোশাস্ত বাড়াইয়া চলে । জামণানগও ইহার সাহত 
পাল্লা দিতে থাকে । বাঁদও জামানণর চ্ছলসেনা 'ছিল খ;বই শান্তশালশী, তবুও জার্মানীর 
আশগুকা 'ছিল যে, ফু।"স ও রাশিয়ার যুগ্মশান্ত তাহাকে ধংস কাঁরবে । এই আশঞকা ও 
ভগীতর ফলে নৌ গঠন ও মারণাস্ত্র নিম্ণাণের প্রাতিযোগিতা তণবরতর হয় । 

এই পটভুমিকায় এমন কয়েকটি আম্তর্াতক ঘটনা ঘটে যাহার ফলে ইওরোপ 

আনবা ভাবে 'িশ্বষুদ্ধের দিকে আগাইতে থাকে । (১) ১৯০৫-০৬ শ্রীঃ কাইজার 
অকস্মাৎ মরকোর বন্দর টযাগিয়ারে নামিয়া পড়েন। তিনি মরকোর 

জিরা সুলতানকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাহাষা দানের কথা বলেন। ইহার 
ফলে ফ্রান্সের আশঙ্কা হয় যে, মরকোয় ফরাসী প্রভাব বিনঘ্ট করিবার জন্য কাইজার 
চেম্টা করতেছেন ; এাঁদকে ইঙ্গ-ফরাসধ চুক্তি ( ১৯০৪ প্রঃ ) অনুসারে মরক্কোয় ফরাসশ 
অধিকার রজায় রাখার জন্য ফান্সকে সাহাষ্য দিতে ইংলশ্ড অঙ্গীকাপ্নবদ্ধ ছিল । সুতরাং 
জার্মান যুদ্ধ জাহাজ গ্যাম্থার মরক্কোর আগাদয় বন্দরে আসলে, ইঙ্গ-ফরাসী 
জাহাজগৃলি তাহাকে ঘিরিয়া ধরে । শেষ পধ'শ্ত আলজোরর়ার্প সম্মেলনে মরকো 
সমস্যার সমাধান হয় । ইহার ফলে দুই জোটের মধ্যে তিন্ততা বাড়ে। 

(২) ইতালণ £ঃশান্ত চান্তর সদস্য হইলেও, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাঁহত গোপন সম্পক 
ইতালীর ব্রিপলি চ্ছাপন কারয়া ব্রিপাল আধকার করে। তুরস্কের 'নকট হইতে 

অধিকার বলপ্বক ভ্রিপাল গ্রাস করায় 'জোর যার মল্পহক তার” নশীত প্রকট 

হইয়া উঠে। 
(৩) এঁদকে বলকান জাতিগুলি দেখে যে, তাহাদের জাতীয়তাবাদ পূরণের জন্য 

বৃহৎ শান্তগহ্ল সমর্থন কারবে না। সুতরাং তাহারা বলকান লীগ গন কাঁরয়া তুরস্কের 
বিরুদ্ধে দুইটি বলকান যুষ্ধ ঘোষণা করে। তুরস্ককে পরাজিত 

50 করিয়া বলকানকে মস্ত করা হয়। ইহার পর বলকানের বিভিন্ন অংশ 
আঁধকারের জন্য বৃলগোরয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে ববাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদে বৃহৎ 
শত্তিগুলি জড়াইয়া পড়ে । জার্মানী ও াগ্য়া বূলগ্োরিয়ার পক্ষ লইলে রাশিয়া, 
সার্বয়ার পক্ষ নেয়। 

(৪) ইতিমধো বাঁলনের সাম্ধর শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া আম্টিয়া, বসনিয়া ও 

হাজেগোভিনা নামে দুইটি প্রদেশকে আম্বিয়ার সামাজ্যের অন্তভূন্ত 
. চা লই করে। এই প্রদেশ দৃইটিতে স্লাভ জাতি বসবাস কারত। ইহাদের 

অক্রো-সাহির ঘন  সাঁহত সায়ার জাতিগত এঁকা ছিল। সহতরাং এই দুইটি প্রদেশ 
আঁম্মীয়া আধকার করায় সাবিলা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ইহার ফলে 

বলকান সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া আন্তর্জাতিক বিরোধ তাঁর হইয়া উঠে। 
(৫) এই সময় আঁ্টয়ার যুবরাজ ফাঁন্দনান্দ ও তাঁহার পত্বী সেরাজেভো নামক 



প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভার্সাই সন্ধি (১৯১৪--১৯১৯ প্রাঃ) ৩৬৭ 

স্থানে এক উগ্রপন্থী বসানয় ছান্ত বারা নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে সাবিলা 
টিলা সরকারের চক্রান্ত ছিল। র্লুদ্ধ আম্টীয়া সরকায় এজন্য সাবিয়ার 
তারাও নিকট এক চরমপন্ত্র পাঠাইয়া দুই দিনের মধ্যে কয়েকটি দাবা? 

পুরণের দাবী জানায় । আস্টয়া সরকার ইহার গ্বারা বারুদের 
স্তুপে আগুন ধরাইয়া দেয় । সার্বিয্না চরমপন্রের কয়েকাঁটি শত মানিয়া বাকণ শত'গুজি 
তাগ্রাহা কাঁরলে, আম্টরয়া সার্বিয়ার বিরুচ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার ফলে বিবষৃদ্ধ 
আরম্ভ হইয়া যায় । 

পাঠাস)চী 
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$॥ 10810 11)01019907---1201 0195 51102 81১016০10, 

হনগুলিহ্ণ আখ্যান 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভার্সাই সন্ধি (১৯১৪-_১৯১৯ গ্রীঃ) 
(1176 ৮1756 ৬/০৮10 ৬৬৪] ৪00. 0197620 0: 

৬ 215811115, 1914--1919 ) 

প্রশ্ক্ষম শ্িশ্বম্বুজেন্ল ন্গান্ণ। (08086501016 ড০7:10 ডা) 2 

১৮৭১ শ্রীঃ হইতে ১৯১৪ গ্বীঃ পযন্ত প্রায় চার দশক ইওরোপে কোন বড় ধরনের যুদ্ধ 
বাধে নাই। একমান্র বলকানে ১৯১২--১৩ খ্রীঃ দুইটি ছোটথাট ফুম্ধ ঘাটয়াছিল। 
১৯১৪ খ্রাঁঃ অকম্মাৎ ইওরোপে যুদ্ধের দামামা বাঁজিয়া উঠে । ইগরোপের বৃহৎ শান্তগূলি 
এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে । ১৯১৭ ধ্রাঁঃ মাকি'ন যুস্তরাণ্ট্ও ইহাতে যোগ দেয়। বিশ্বের 
বেশশর ভাগ দেশ এই যুদ্ধে যোগ দেয় ঝলিয়া ইহাকে বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সেরাঞ্জেভো নগরে আলিয়ার যুবন্নাজ 
ফান্দিনান্দ ও তাহায় পত্রী সোফিয়াকে “ব্যাক হ্যান্ড” (81801 7791) ) নামে এক 
দিতির সাবিয় সল্লাসবাদ দলের দ্বারা হত্যা । এই দলে্স নিদে'শে এক 
হত্যাকাণ্ড; বসনিয়্া ছাত্র আস্টয় বুবরাজ ও তাঁহার পদ্বীকে হত্যা করে। 
সাধিয়ার নিকট বসানিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশ লইয়া অষ্টিয়ার সাঁহত সাবার 
ী্ার রপ্ত. [বিরোধ ছিল। অপ্টিয়া ঘোষণা করে যে, সাবির সরকারের 
সমর্থন পাইনা ব্ল্যাক হ্যান্ড দল এই হত্যাকাণ্ড অনষ্ঠান করিয়াছে । আম্টয়া সরকার 



৩৬৮ ইন্তরোপের হীতহাসের রূপরেখা 

সার্বয়ার নিকট এক চরমপন্ন পাঠাইয়া ৪৮ ঘণ্টার ঈধ্ো তাহা পৃরণের দাবন জানায়। 
সাব'়া দরকার তাহার কিছু অংশ মানিয়া লইয্লা বাকী শত'গৃল পূরণের জন্য সময় 
প্রার্থনা করে। কিন্তু আঘ্্প্লা তাহাতে রাজী না হইয়া ১৯১৪ শ্রীঃ ২৮শে জুলাই 
সায়ার বিরুদ্ধে যৃদ্ধ ঘোষণা করে। 

এদ্দিকে সাবে-রুশ চুন্ত অলংসারে সার্ধিগ্নাকে রক্ষা কাঁরিতে রাশিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ 
ছিল। সংতরাং জার্মানশর বিপক্ষে রূশ সেনা সমাবেশ করা হইলে জার্গান৭, রাশিয়ার 

বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী যুদ্ধ 
ঘোষণা করিলে ফ্লাঙ্কো-রুশ চুন্ত (১৮৯৪ শ্রীঃ ) অনুসারে ফ্রান্স, 
রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেওয়ার উপক্রম করে। ফলে জামণানণ, 

ফ্রান্সের বরুন্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে ( শুরা আগম্ট, ১৯১৪ খ্রীঃ )। জার্মান সেনাদল 
বেলাজয়ামে ঢাকয়া পড়ে । এঁদকে এক আন্তর্জাতিক চুন্ত অনুসারে ইওরোপের সকল 
শান্ত বেলাঁজয়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষায় প্রাতিশ্রীতিব্ধ ছিল । জার্মানী এই আন্তজাতিক 

আইন ভাঙয়া ফেলে। 

নব্রটেন মনে কারত যে, বেলাজয়ামে কোন বৃহৎ শান্তর আধিকার শ্থাপিত হইলে, 
[ব্রটেনের 'নরাপত্তা বিনষ্ট হইবে । জামণান সেনা বেলাদয়ামে ঢুকিলে ব্রিটেন আশাগকত 
হয়। তাছাড়া ইঙ্গ-ফরাসণ চুন্ত (১৯০৪ খ্রীঃ) অনুসারে দুই দেশ জার্মানীর বিরুদ্ধে 

পরস্পরকে সাহাষ্য করতে বাধ্য ছিল। জামণানী কান্সকে আকুমণ 
কারলে এই ছুন্ত অনুসারে ইংলগ্ড ক্রান্সের পক্ষ নেয় । ইংলগ্ 

এই দুই কারণে জার্মানধর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে প্রথম বিশ্বষহদ্ধ 
আরম্ভ হয়। 

প্রথম বন্বযন্ধের পশ্চাতে উপরোস্ত কুটনোতিক কারণ ছাড়া আরও গভীর কারণ 
ছিল। নতুবা এত ক্ষল্লক্ষতি সত্বেও এই যুদ্ধ ১৯১৪--১৯১৮ শ্রীঃ পযন্তি চালিত না। 

ইওরোপের অপণ ও অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ ইওরোপকে বারুদের 
ই স্তুপে পাঁরণত করে । সেরাঞ্জেভোর ঘটনা তাহাতে মাত্র আগ 

ূ শলাকার কাজ করে। বালিন চুন্ত (১৮৭৮ আঃ ) হারা বলকানের 

জাতিগুলির স্বাধীনতা ও আধকার রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এজন্য 
১৮এ৮ প্রাঃ পর হইতে বলকান একাট আগ্রিকুণ্ডে পারণত হয় । এঁদকে ফরাসী বিপ্লব 

হইতে উদ্ভূত জাতীয়তাবারের প্রভাবে বলকান জাতিগর্জাল তুরস্কের অধানতা হইতে মুক্ত 

হইবার জন্য ব্যস্ত হয়। ইহার ফলে তুরস্কের বিরুদ্ধে ১৯১২-১৩ শ্রীঃ বলকান বুদ্ধ 
ঘোষিত হয়। বঙ্সফান জাতীয়তাবাদের জয় ইওরোপে বিভিন্ন প্রতিষ্বান্ছিতার সন্টি করে । 

(ক) বলকান জাতিগ-লির মধ্যে প্রধান ছিল বৃলগেদিয়া গু সাবয়া। এই দুইটি 
দেশ বলকানে নিজ আধকার স্থাপনের জন্য পরস্পরেয় সাহত দ্বন্দছে 

সাবো-ার বিরোধ মাঁতিযা উঠে। ইতিমধ্যে জার্মানী এবং আঁ্টিয়া, বূলগোরয়ার 
সমথনে আগাইয়া আসে । অপর দিকে রাশিয়া সার্বয্লাকে সমর্থন করে। এইভাবে 

বঙ্গকানের জাতীয়তাবাদী ছন্ছে বৃহধ শান্তগুল জড়াইয়া পড়ে । 

জামানী, রাশিয়া, 
ফলাঙ্গের তৃদ্ধে যোগান 

ব্রিটেনেরঘুদ্ধে যোগদান 
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(খ) বলকানের দাঁক্ষণ স্লাভজাতির প্রতিনাধি ছিল সাবয়া। বাঙলিনের সাম্ধ 
দ্বারা দাক্ষণস্লাভ অধ্াষত বসানয়া ও হাজেগোভিনাকে আধ্টগ্লার নিয়ন্ত্রণে দেওয়া 

হইলে আভ্ট্িয়ার বিরদ্ধে স্লাভ জাতীয়তাবাদ উদগ্র হইয়া উঠে। 

সায়া এই দই ঠদেশ ফিরিয়া পাইবার জনা রাশিয়ার 
সাহত অন্দ্ুয়ার বিরুদ্ধে জোটবদধ হয় । সাঝিয়ায় উগ্র জাতীয় তাবাদগদের চক্রান্তে 
হস্রাজে ভার হত্যাকাণ্ড ঘটে । 

বাংলনের সান্ধর ছারা রুমানয়ার কছ অংশ রাশিয়ার সংহত যৃঙও হওয়ায়, 
রুমানয়া রাশিয়ার বিরুদ্বে জামণানপর সাহত যোগ দেয়। 

এইভাবে বলকানের অপুণ" ও অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ পূব ইওয়োপে 
একটি আগ্রনূণ্ড সঘ্ট করে । 

এছাড়া জঙ্গী ও অতৃষ্ত জভীয়তাবাদ পশ্ডম ইওরোপে জাতিগত বিদ্বেষ লস্ট 
করে। ফাত্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স আলপাদ ও লোরেণ প্রদেশ দৃইটি জামণনগকে 

পালের ছাড়িয়া দিতে বাধা হর। ফরাসখ জাত এই দই প্রদেশ হ্থায়ণভাবে 
জাতীয় গাবাছ : হারইতে রাজী ছিল না। সুতরাং যুদ্ধের দ্বারা জামণানগকে 

আলন(দ-লোরেণের প্রাপ্ত কারিয়া এই দুইটি চ্ছান পূুনরদ্ধারের জনা ফরাসণ 
রঃ জাত্ধরতাবাদণরা দঢপ্রতিজ্ঞ ছিল। তদুপাঁর সেডানের য-দ্ধের 
( ১৮২০ খ্রণঃ ) পরাজয়ের প্রাতিশোধ লইবার জন্য ফরাপ? জাত জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ 
করে। জামানীর বিরুদ্ধে ফ্াম্সের এই প্রতশোধমলক জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ইওরোপে 
মহ।যুন্ধ সং্টি করে । 

এছাড়া ইতল্ তাহার ওপাঁনবোশিক ক্ষুধা মিটাইবার জন্য উত্তর আফ্রিকার 
উপানবেশ 1বস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। টরিয়েন্ট ও 
ট্েনাটনে। প্রভাতি অণ্চল ছিল ইতালার প্রাপ্য । এই ম্ছানগাল 
আধকারের জন্য ইতাল্ধ রূমাগত আন্রীয়ার 1বরহদ্ধে চক্তাস্ত করিতে 

অষ্টে।-ফম 'নিছা বিরোধ 

কপ-রুমা শিয়া বরে ধ 

ইতালীর ওপ নৰেশিক 
৮ 

থাকে । 
উগ্র ও সতকণর্ণ জাতীয়তাবাদ [বংশ শতকের গোড়ায় প্রবল হইয়া উঠে। প্রাত জাতি 

মনে করে যে, তাহারাই পাঁথবীতে একমান্ত শ্রেন্চ। জাতিগত অহংকার বশত। প্রাত জাতি 
অপর সকলকে ঘণা করিতে আরম্ভ করে ! মানবতাবাদ, যযাস্তবাদ, 

জাতীয় অ'্মভ'রত। সকল জাতির সমান আঁধকারের আদশ* এই সময় লোপ পার়। 
একশ্রেণধর সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জাতাঁয় অহংবাদকে সমর্থন কারয়া বাভিন্ন তনু 
গুচার করেন। ইহার ফলে প্রাত রাম্ট্র তাহার স্বাথকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। অপর 
ব্রান্ট্রের কোন বন্তব্য থাকলে তাহা অগ্রাহা করার প্রবণতা দেখা দেয় । জাতিগত 
মহমিকা যাল্ত ও নায় নীতকে আচ্ছন্ন করে। 'সিবেল (55৮91), বানহাডি 

[ 8617178101 ) প্রীতি লেখকেরা জার্মানীর টিউটানক জাতিকে শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া প্রচার 
করেন। ইংলন্ডে হোমার লী (7০057 1758) এ্যংলো-স্যাকন জাতির শ্রেণ্যদ্ব 
প্রচার করেন। অপর দকে রূশ লেখকরা প্যান স্লাভ জাতির একের আদশ' প্রচার, 

ইওরোপ (বি. এ)--২৪ 
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করেন। এই স্বার্থপর ও সঙ্কীণ জাত'য়তাবাদ 'বাভল্ন দেশের মধ্যে গভশর ঘৃণা ও 
বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। জনমত ইহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সংবাদপন্রগলিও জাতিগত ঘ:ণা 
বিদ্বেষ প্রচারে মধ্যে ভূমিকা নেয়। 

ইওরোপ দুইটি শাস্তজোটে বিভন্ত হইলে ইওরোপে শান্তি সহজে ধ্বংস হয়। 
[বসমাকের আমল হইতে জাম্মনণকে কেন্দ্র করিয়া ত্রিশান্তি চুন্ত ছিল। কাইজার এই 

চুন্তিকে পনন*বীকরণ করেন। জার্মানী, আণ্টুয়া ও ইতালী ছিল 
'নরশান্ত ান্তর অন্তগ'ত। এদিকে বলকানে আধিপত্য লইয়া আঁ্টীরার 

সাহত রাশিয়ার বিরোধ বাড়ে। এবিষয়ে জামণানণ চুন্তি অনুসারে আই্ট়্ার পক্ষে 
থাকে। ফলে রাশিয়া জার্মান-বিরোধী পাল্টাজোট গঠনের দরকার বৃকিতে পারে। 
ফাম্স দীর্ঘকাল ধারয়া এইরূপ জোট গঠনের চেণ্টায় ছিল। ১৮১৯৪ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো'রূশ 
ধদ্বশন্ত আঁতাত গাঠিত হয়। ব্রিটেন একক ও মনত্রহীন থাকা নিরাপদ নয় দেখিয়া জাম্ণান 

[বিরোধী জোটে যোগ দেয় । ১৯০৪ প্রঃ ইঙ্জ-ফরাসধ এবং ১৯০৭ প্রণঃ ইঙ্গ-র£শ চুন্তির 
ছারা 'িটেন ফ্রান্স ও রাশিয়ার সংহত যোগ দিলে শ্রিশান্ত আতাত গঠিত হয় । এইভাবে 
ইওরোপ শ্রিশ্ান্ত চুক্তি ও 'শ্রশান্ত অ'তাত এই দুই পরস্পর-বিরোধা শাবরে বিভন্ত হইয়া 
যায়। উভয় জোটের মধো জোর অস্ত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এঁতিহাসিক 
[.811551190100 এর মতে, “76805 01120109196 1755690 01 &০০1৫610%৮, ইওরোপের 

শান্তি একট সর: সুতার দ্বারা ঝুলতে থাকে । যে কোন দহঘটনায় তাহা ছিশড়য়া 
পাঁড়লে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। 

অথনোৌতিক এাতহাসিকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন ষে, উপাঁনবেশ আধকার লইয়া 
সাম্রাজ্যবাদ শান্তগ্ীলর মধ্যে দ্বন্ ছিল প্রথম বিশবষুদ্ধের প্রধান কারণ । ভি. আই. 
লেনিন 110511911510-- 006 7180550 ৮০108 0? 5201811900 গ্রন্থে বলেন যে, 

পু*জবাদ) দেশগহীলতে মূলধন শ্রেণী দেশের লোকের দরকার অপেক্ষা বেশী মাল 
কারখানায় উৎপাদন করে। ইহার কারণ হইল যত বেশ" মাল বিক্রয় হইবে ততবেশী 
মুনাফা হইবে । এই বাড়তি মাল বিক্রয়ের জন্য বাজারের দরকান় হয় । বাজার দখলের 
জন্য পুশীঁজবাদ দেশগ্াল সাম্রাজ্যবাদ নীতি নেয় । উপানবেশ দখল লইয়া ষে ছগ্ছ 
দেখা দেয় তাহার ফলেই যুদ্ধ ঘটে । তাছাড়া যে সকল বুর্জোয়া মিল মালিক সমর- 
সম্ভার ও অস্ত তৈয়ারী করেঃ যুদ্ধ বাধলে তাহাদের শিল্পের উন্নাত ঘটে। কোন 
কোন লেখকের মতে জামমানীতে শিল্প-বিপ্লব দেরীতে আরম্ভ হয়। কাইজারের আমলে 

শ্রজ্পের পূর্ণ বিকাশ ঘটলে জার্মানখতে উদ্বৃত্ত মাল উৎপাদন হইতে থাকে । ইহার ফলে 
জামণনণ বাধ্য হইয়া উপাঁনবেশ দখলের চেষ্টা করে । এই কারণে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাঁহত 
জামণনধর বিরোধ দেখা দেয়। কারণ বিশ্বের আধকাংশ উপানবেশ ছিল এই শান্তর দখলে । 

উপাঁনবেশ লইয়া জার্মানগর সাহত ইংলণ্ডের দ্ধ তব হইয়া উাঠলে কাইজার নো 
ধনমণণ আরম্ভ করেন । ইহাতো ব্রটেন আশঙ্কা করে যে, জামান নৌ শান্ত গাঠত হইলে 
তাহা ব্রিটেনের সাম্রাজ্য ধ্বংস কারবে। ইহার ফলে সঙকট দেখা দেয়। পরিণামে তাহা 
শবন্বষণ্ধে পারণত হয়। 

ছুই শক্তি শিবির গঠন 



প্রথম 'বিশবষ্ধ ও ভার্সাই লাম্ধ (১৯১৪--১৯১৯ প্রাঃ) ৩৭১ 

এছাড়া প্রথম বশ্বষ-চ্ধের জন্য কাইজার 'ম্বিতীয় উই'িয়ামের পররাষ্ট্র নশীতিকেও 
বশেষভাবে দায় করা হয়। (বিশদ বিবরণ বড়বিংশ অধ্যায় পৃঃ ৩৫৬ দুষ্টব্া )। 
[ব্রাটশ এাতহাসিক লোয়েস ডিাকনসন এবং লর্ড অক্মফোড প্রভীতির মতে, কাইজার 
উইলিয়ামের আগ্রাসী ন1াঁতিই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল। কাইজার ক্ষমতা 
নিজ হাতে লইবার পর প্রধানমন্মী বিলমাকের মূল নশাত অগ্রাহা করেন । তিনি তাহার 

মন্ী ফেডারিখ- হলম্টনের পরামশে রাশিয়ার সাহত অনাক্ষমণ চুন 1র-ইনাসওর্যাম্স 
সাম্ধ নাকচ কারয়া দেন। (২) তান বলেন যে “আম ও আমার ৪ মিালিয়ান সৈন্য 
ছাড়া আর কোনও শান্তসাম্য স্বীকার কার না।” এইভাবে তান শান্তর আস্ফালন করেন । 

(৩) কাইজার আন্ট্রয়াকে বলকানে আগ্রাসন চালাইতে উৎসাহ দেন। আহার স্বরাষ্ট্র 
সাঁচব এক সাক:লার দ্বারা সকল দা'রত্বশখল কম'চারীদের জানান যে --(ক) আশ্্য়া 

বল হইয়া পাঁড়তেছে। খে) রাশিয়ার বিরুদ্ধে আন্ট্ররাকে যেন সাহায্য করা হয়। 
(৪) কাইজার নৌ নম্মাণ আরম্ভ করেন এবং 'ব্রটেনের সকত'বাণন উপেক্ষা করেন। 

তান জার্মান জাতিকে উদ্দেশা করিনা বলেনযে “জামণনগর ভাঁবযষাৎ সম.ঘ্রের 
আধিপত্যের উপর' নিভরশধল” (10106 [0016 01 06178091165 01) (116 568 )1 

(৫) কাইজার ওপাঁনবোশক নত লইয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপানিবেশে হস্তক্ষেপ করেন। 
(ক: তান ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে বুয়ারদের বিদ্রোহে সমর্থন জানান। (খ) তিনি 
কফরাসঁ উপাঁনবেশ মরক্কোর সৃূলতানকে সাহায্য করার প্রাতশ্রহতি দেন। (গ) তিনি 
প্যান্থার নামক জামণান যুদ্ধ জাহাজকে মরক্কোর আগাদির বন্দরে পাঠাইয়া দেন। 
(ঘ) তিন বাঁলন-বাগদাদ রেলপ্থ পাঁরকঙ্পনা করেন, যাহার ফলে '্রিটেনের ভারত 
নামাজ 'বিপন্ন হইত । 

এই সকল কারণে কোন কোন ইংরাজ এাতহাযাসক কাইঙ্জার উইীলয়ামের পররাম্ট 
নশীতিকেই প্রথম বিশ্বষহদ্ধের জনা দায়ী বলেন । তবে নিরপেক্ষভাবে বিচার কারলে 
এই মতের মধ্যে আতিশয়োন্ত দেখা যায়। জামণনীর হস্তক্ষেপ নখাত ও সামাপনক শস্ত 
নিঃসন্দেহে ইওরোপে একাঁট আতঙক সংন্ট করে। কিন্তু ন্রিশান্ত চান্ত অপেক্ষা ব্িশান্ত 
আঁতাতের সামরিক শান্ত ছিল বেশী । ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়ার লোকবল, অস্ম্রবল 
এত বেশী ছিল যে তাহাদের ভয় পাইবার কারণ ছিল না । 1ছুতীয়তঃ, তাহারা জামণনণকে 
চতুর্দক হইতে বেস্টন করয়াছল। আসলে 'ব্রটেন, ফ্রান্স ও রাশয়ারও যুদ্ধের জন্য 
কম দায়িত্ব ছিল না। ফ্রান্স ১৮৭১ খ্রীঃ হইতে জামণনশীকে আক্রমণের চেষ্টার ছিল। 

রুশ মন্মশ আইজোভাগ্ক মনে করিতেন যে, একট বড় ধরনের যুদ্ধ না বাধাইলে রাশিয়া 
বার্লিনের সম্ধ ভাঙতে পারবে না। ব্রিটেন ছিল খুবই সাবধাবাদী। ব্রিটেন 
প্রথমে জামণানণর সাহত মিল্রতার চেম্টা করে ॥ তাহা ব্যথ* হইলে এবং জার্মান নৌ 
নির্মাণ আরম্ভ কারলে ব্রিশান্ত আঁতাতে যোগ দেয় । সৃতরাং ইওরোপায় বূহৎ শান্তগযীলর 
স্বার্থপরতা, নখাতহধনতা ইওরোপকে যুদ্ধের দিকে ঠোলয়া দেয় । এ বিষয়ে জার্মানগর 

দাঁয়ত্ব থাকিলেও অন্য শাস্তগুলির কম দায়িত্ব ছিল না বালয়া এরীতহািক ৪১ 
ঝন্তব্য কাঁরয়াছেন। 



৩৭২ ইওরোপের ইতিহাস্র রুপরেখা 

এই পরিস্থি ততে কাইজার 'দ্বিতীপ্ন উইলিয়াম তাঁহার আগ্রাসী কুউনীতি (37091 

010101090 ) অনংসরণ করেন । তান একদিকে আর্টুয়ার আগ্রাসন নখতিকে সমথন 
হিরা করেন, অপর দিকে ইঙ্গ-ফরাসন শান্তির পশ্চাতে চক্রান্ত কারতে থাকেন। 
উইপিয়ামের আগ্রানী ইহার ফলে ইওরোপে দারুণ আতঙক দেখা দেয়। জার্সানী ছিল 
নীতি ইওরোপের শ্রেষ্ঠ সুশান্ত তাহার লোক ও অস্তুবল এবং সম্পদ 

[ছল সর্বাধিক । এই শন্তি লইয়া জার্মান নেতারা পূব ইওরোপে 

সাগ্রাজ্য বিস্তারের পারকহপনা করেন । এজনা ত1হারা আটরয়াকে বলকানে আগ্রাসন 

নত গ্রহণে উৎসাহ দেন। অপর দিকে জামণানশ, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের উপানবেশে 

গোলযোগ সা্টির চেষ্টা করে। তিন বুয়ার যুদ্ধে ইংলগ্ডের বিপক্ষে যান। 
মরজোয় ফরাসত্ধ উপাঁনবেশে তান হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেন। বাঁলিন- 

বাগদাদ রেল পাঁরক্পনা দ্বারা তিনি ভারতের দিকে হাত বাড়াইবার চেষ্টা 

করেন। 
এঞখহ্ম হিশ্বম্ুজ্জেন্র হবভিনালম্মহ (179 00560150169 ০৭৫ 

ডা) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জলে ও চ্ছলে উভয় ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। স্থলভাগে 

ই৪রোপ মহাদেশ ব্যাঁপয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে ॥ পশ্চিম রণাঙ্গনে, জামণানী বেলজিয়াম 
দখল করে। বেলজিয়াম রক্ষার জন্য ইংলশ্ডের সকল প্রচেষ্টা 

যান্সের সহিত যুদ্ধ [িবফল হয়॥ অতঃপর জামণন সেনাদল বেলজিয়াম ও রাইন সীমান্ত 
দয়া ফান্সে বন্যার জলের ন্যায় ঢুকিয়া পড়ে। ফরাসা রাজধানী প্যারিসের ১৫ মাইলের 
মধ্যে তাহারা আসিয়া পড়ে । ইহার পর ফরাসী বাহনশ সেনাপাতি যোসেফ জোফুর 
নেতৃত্বে প্রবল বাধা দেয়। তাহারা প্রাত ইপ্চি জামর জন্য লড়াই করিয়া জার্মান 
বাহিনণকে ফরাসণ সধমান্তের বাহিরে ঠেলিয়া দেয় । জার্মান ও ফরাস্গ বাহন? ট্রেঞ্ড বা 
পাঁরখা খনাড়য়া তুমুল যুদ্ধ চালাইতে থাকে। 

ইতিমধো ব্রিটেনের ট্যাত্ক বাহিন? ফ্রান্সের শক্তি বাড়াইলে, ভাদবনের মুদ্ধে মিশন 

জামান বাহনশকে হঠাইয়া দেয় । জার্মীনরা ইহার পাল্টা বাবস্থা হিসাবে সোমের 
যুদ্ধে 'িন্রশান্তর বহু ক্ষয়-ক্ষতি করে। এাঁদকে ইতালী তাহার 

ভা ন ও দোমের বুদ্ধ দ্নরপেক্ষতা ছাঁড়ক্া মি্পক্ষে যোগ দেয়। ইতালীর বিরদ্ধে 
আম্টীয় বাহন আকুমণ চালায় । এইভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়-পরাজয় আঁনশ্চিত 
থাকে। 

পূব রণাঙ্গনে, প্রথমে রুশ লেনাদল জার্মানীর গ্যালাসয়া প্রদেশে টুকিয়া 
পড়ে। কিন্তু বিখ্যাত জার্মান সেনানায়ক হিণ্ডেনবাঞ্গের সহকারখ 

পুধ রণাঙ্গনে ট্যানেন- টানার, রী € 
বাওনাকালোর সেনাপাঁতি লুডেনডফ" রুশ সেনাদের জার্মানী হইতে ঠেলয়া 

দ্ধ দেন। ট্যানেনবা্গ ও অগঞ্টোভোর যুদ্ধে রুশদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি 
হয়। ১৯১৫ প্রণঃ সেনাপাত 'হিগ্ডেনবাগের পারচালনায় জার্মান 

বাহিন' রাশিয়ার ইউক্রেন ও ক্রিময় অধিকার করে । 

এঁদকে জার্মানপর মিন তুরদক, দার্দানালিস প্রণালী দিয়া মিন্রশান্তর জাহাজ চলাচল' 
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বন্ধ কাঁরলে মি্রপক্ষ গ্যালিপোলশ আক্রমণ করিয়া শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয় ॥ তাছাড়া 
নি মধ্যপ্রাচ্যে তুকা বাহনীর [বরহদ্ধে কুংএল-আমারার যুদ্ধে মিত্র 
০৪ বাহন বিফল হয়। শেষ পধস্ত ইংরাজ সেনা বাগদাদ আধকার 

করতে সমর্থ হয় । 

সামধীদ্ুক যুদ্ধে জামণাঙ সাবমেরিন বাঁহনন মিল্শান্তর জাহাজগুলির দারুণ ক্ষাত 
কারতে সমথ' হয়। ডগারব্যাঙ্ক ও হেলিগোল্যাণ্ডের নৌযদ্ধে 
জামণান ও ইংরাজ নৌ বাহনীর প্রচুর কয়ক্ষাত হয়। জামণন 

নোৌবহস্্র ক্ষাতিগ্র্ত হইবার ফলে তাহারা ইংরাজ নৌবহরের সাহত 
পদ্মুখ যহ্ধ এড়াইয়া চলে। 

যাহা হউক, ১৯১৭ খ্াঃ রাশিয়ায় বলশোভিক 'বিপ্রবের ফলে 'বপ্লবগ সোণভয়েত 
মরকার জার্মাননর সাহত বেম্টীলিটভস্কের সাম্ধ ছারা যুদ্ধ ত্যাগ কাঁরলে, পশ্চিম 

রণাঙ্গনে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী বিশেষ সঙ্কটে পড়ে। পূর্ 
রণাঙ্গনের জার্মান বাহিনদ পশ্চিম রণাঙ্গনের সেনাদের সাহত যোগ 

দয়া ফ্াম্স ও বেলাজয়াম আরুমণ করে । এই সময়ে মিত্র শান্তর পক্ষ লইয়া মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর [বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয় । মাকিন ঘুভ্তরাষ্ট্রের যোগদানের ফলে 
য্দ্ধের মোড় ঘুরিকা যায় । 

এমিয়ে'স ও ইত্রেসের স্থল যুদ্ধে জয়-পরাজয় অমশমাধাসত থাকলেও, দার্ঘকাল 
একনাগাড়ে দ্ধ চলবার দরুণ জামণানীর শান্ত ক্ষয় পাইয়া যার । এঁদকে মার্কন 

বৃত্তরাষ্ট্রের সাহাযা পাইয়া মিত্রশান্ত নহতন উদ্যমে ষ্ধ আরম্ভ 

করে। মন্রশান্তর প্রচারের ফলে জামণানদের মনোবল ভাঙয়া 
যায়। আত্য়া, রুমানয়া, তুরস্ক প্রভাতি শান্তর পক্ষ লইয়া একা 

জাম্ণান্গর পক্ষে যুদ্ধ চালান সহজ কাজ ছিল না। এই সময় জাম্ণনীর গণতান্ল্রিক 

দল কাইজ্জারের একনায়কতন্দের বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করিলে, কাইজার স্বদেশ 
হইতে পলাইয়া বান । জার্মানীতে একটি প্রজাতান্তিক সরকার স্থাপিত হয়। ১৯১৮ 
প্রীঃ এই সরকার মিন্শাস্তর সাহত বুদ্ধ বিরতি চুন্ত দ্বাক্ষর করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 

শোর হয় । 

প্রথম জিশ্বস্মুজ্ধে জার্মানীল্প পল্পাজন্ত্রেল কাব (088868 
9? 067058058 16169% 11) 61০ ঘ010 জা 1) 8 প্রথম বিশ্বষৃদ্ধের গোড়ার 

দকে রণপারকজ্পনা, অস্পশস্ত্র, সম্পদ ও লোকবল সকল দক হইতে জামণানী মিন্রশান্ত 

অপেক্ষা শ্রেচ্চ ছিল। জামণনীর কোলন পল "দয়া প্রতি ১০ মানিটে একটি কাযা 
সামারক ট্রেন চালত। জার্মানখল্ল কামান ও ডুবো জাহাজের ক্ষমতা ছিল অগপ্রাতদ্বন্দণী ॥ 

তা সত্তেবও কেন জার্মানগ শেষ পর্যন্ত ষুদ্ধে পরাস্ত হয় তাহার ব্যাখ্যা জার্মান সামারক 
ইতহাসকাররা 'দিয়াছেন। 

জার্মানীর যে শান্ত ছিল তাহার দ্বারা স্ব্পকালের যুঞ্ধে জার্মানীর জয় ছিল 
সহীনশ্চিত। কিন্তু জার্মানণর পক্ষে দীর্ঘস্থাযধ যুদ্ধের ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। 

ভগারধ্যাঙ্কের নৌ- ডর 

ম্দ্ধ 

'বঃলিটনস্ষের সন্ধি 

াধানীর শি ক্ষয় 
ও পতন 



৩৭৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

অপর দিকে রিশান্ত আঁতাতের সম্পদ ও শান্ত এমন ছিল যে, তাহারা দণঘ্থায় 
ৰ যদণ্ধের ভার ব্হন করিতে পারত । ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাহাদের 

81152 উপানিবেশগ্ঁল হইতে লোকবল ও অর্থ [কি জামাণীর অক্ষমতা চা যোগাড় করে । কন্তু 

জামশানশর পক্ষে এইভাবে শান্ত বৃদ্ধির কোন সবধা ছিল না। 

নিন্রপক্ষ এই কারণে যুদ্ধটিকে বিলম্বিত করে । ইহার ফলে জামণানগর দম ফুরাইয়া যায় । 
ইগ-ফরাপা নৌ-বহর সমব্দ্রুপথে জার্মানগকে অবরোধ করায়, বিদেশ হইতে জামশনধর 

পক্ষে সামারক দ্রব্য ও খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। ভুমধাসাগরে ফরাসদ 
ৃ নৌবহর এবং উত্তর সমুদ্রে ব্রাটশ নৌবহর জামণন উপকুলকে 'ঘিরিয়া 

জাধনানীর নৌ-শক্তির তার ফেলে। জার্মান ডুবো জাহাজ বা পাবমেরিন দ্বারা ইংলশ্ডের 
সরবরাহে বাধা জাহাজ ডুবাইবার খ্যবচ্ছা করা হইলেও তাহাতে আশানুরূপ কাজ 

হয় নাই। তাছাড়া ব্রিটেন সাবমোৌরন বিরোধ অস্ত আবিচ্কার 
কারলে সাবমোরনের আরুমণ ভোঁতা হইয়া যায় । হেলিগোল্যাচ্ডের নৌ-যুদ্ধে জামণন 
নৌবহরের এমন ক্ষয়-ক্ষতি হয় যে, তাহার পর জার্মান নৌবহর '্রিটিশ নৌবহরকে 
আক্ুমণ করিতে সাহস করে নাই। জলপথে ইঙ্গ-ফরাসী শান্তর অপ্রতিহত ক্ষমতা 
তাহাদের সরবরাহ বাবচ্থাকে অক্ষ রাখে । অপরাদকে এই বিষক্পে জামণনীর দংব'লতা। 
তাহাকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমপণণে বাধ্য করে। 

জার্মানীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ এই ছিল যে, ১৯১৭ ঘাঁঃ পর্ধস্ত জার্মানীকে পূর্ব 
ও পঁশ্চম দুই রণাঙ্গনে সৈন্য সাম্নবেশ করিয়া দুইটি সীমান্তে যুদ্ধ কারতে হয়। ইহার 

ফলে কোন সীমান্তে জার্মানী পুরা সেনা সান্নবেশ করিতে পায়ে 
ই রণ নে মে তি নাই । যাঁদ জামণন? কুটনগতির দ্বারা, হিটলারের ন্যায় রাশিয়াকে 

ইঙ্গ-ফরাসী শান্ত হইতে 'বাচ্ছন্ন কারতে পারত, তবে হয়ত গোড়ার 
1দকে জামণনীর জয়লাভ সম্ভব হইত। কিন্তু কাইজার ন্রিশান্ত আঁতাতে ভাঙন ধরাইতে 
পারেন নাই ॥ ১৯১০ গ্রীঃ রাশক্লা যুদ্ধ ত্যাগ কারলে সেই শনান্থান মার্কন যমুস্তরাণ্ট 
পুরণ করে । মোট কথা মিশ্লশান্তর সামমালত শান্ত জামণনী অপেক্ষা বেশী ছিল। 

জার্মানগ আকুমণাত্মক যুদ্ধে পটু ছিল। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে জামণানীর জয়লাভ 
[ছিল দুস্কর। কারণ আক্রমণের সম্মুথে পিছ হটিয়া দঁড়াইবার মত বেশী জায়গা 

রর জার্মান'র ছিল না। ফে্ষেত্রে রাশিয়া তাহার বিল্লাট এলাকার জন্য 
রা তা [ছু হটিয়া শন্ুকে যুদ্ধের পর যুদ্ধ দিতে পারিত, জার্মানী 

আকান্ত হইলে তাঁহার এমন স্থান ছিল না যে রলাশয়ায় ন্যায় পিছ? 
হাটয়া বুদ্ধ দিতে পারে। 

তাছাড়া পাশ্চম রণাঙ্গনে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফান্স জনযুদ্ধ আরম্ভ করে। ফয়াসা 
গণতদ্ম জার্মানীর নিকট ১৮৭০ শ্রণঃ পরাজয়ের প্রাতশোধ লইতে বদ্ধপারকর ছিল। 

যুদ্ধের গোড়ার দিকে জামণনী ফ্রান্সের প্লাজধানী প্যারিসের দিকে 

আগাইল্না গেলে, ফরাসী জনসাধারণ প্রবল বিক্মে জার্মান 

বাঁছনীীকে হঠাইয়া দেয় । ১৯১৭ প্রাঃ জার্মানী প;নরার ফ্রান্স আক্রমণের চেষ্টা করিলে 

ফরানীদের জনঘুদ্ধ 



প্রথম বি*্বষুদ্ধ ও ভার্সাই পাঁণ্ধ (১৯১৪--১৯১১ প্রাঃ) ৩৭৫ 

ফরালগ জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাধাদানে আগাইয়া আসে । লর্বশেষে, মাকি'ন 
যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের ফলে জার্মানীর পরাজয় নিশ্চিত হয়। মাকি'ন দেশ তাহার 
বিপুল সমর সম্ভান্ন, জনবল সহ মিন্রশান্তর পক্ষে যোগ দিলে, দীঘ' য-দ্ধে ক্লান্ত 
জামণনণর পক্ষে যুদ্ধ জয়ের সকল আশা দর হয়। 

সনক্চিন ম্ুক্তব্রাষ্ট্রেব্র প্রথম বিশ্বামুছ্ধে আোগদান্নেল্স 
গাল (0880595 01 0. 5. 4, 8 10170117501 উ০011৭ আমা 102 ১৮২৩ 

প্রথঃ হইতে মান যুক্তর(জ্ু মনরো নাত (1901709 179০9০010৩ ) অনংসরণ কারক্সা 

ইওরোপশধর রাজনশাতি হইতে দরে থাকে । ১৯১০ শ্রণ। প্রথম বিশ্বয-দ্ধ আরম্ভ হইুলও, 

মার্কন দেশ ১১১৭ খ্রীঃ পযন্ত এই যদ্ধের আবর্ত হইতে দ.রে থাকিয়া গনিঃপেক্ষতা 
রাখিয়া চলে। কম্তু ১৯১৭ প্রাঃ, ৬ই প্রন মাকিন দেশ নিরপেক্ষতা তাগ কারয়া 
ইঙ্গ-ফরাসণ 'সন্রশান্তর পক্ষ লইয়া যুদ্ধে নামে । 

প্রথম টবধ্বযুদ্ধে মাকি'ন দেশের যোগ দেওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, আন্তজাতিক 
আইন ভঙ্গ করিয়া 'নরপেক্ষ দেশ মাকিন জাহাজের উপর মহাসমুদ্রে জামান 

সাবমৌরনের আরুমণ। মাক'ন দেশ দাব? করিত যে. নিরপেক্ষ 
মার্কিন দেশ আন্তঙ্ীতিক আইন অনুসারে তাহার বাণজ্য জাহাজ 
যৃদ্ধমান যে কোন দেশে পাঠ।ইতে পারে । কিচ্তু মাঁকিন খাদা 

ও অপ্ত বোঝাই জাহাজগ-ল যাহাতে ব্রিটেনে না য'ইতে পালে এজন্য জামণানী তাহা 
মাঝ সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয় । শেয পধন্ত মিন যাল্রীবাহ বিলাস তরণখ লহাসট্যা নয়াকে 
জামণন সাবমোরন আটল্টক মহাসাগরে ডুবাইয়া দিলে মণক্ন দেশের ধৈর্যের বাঁধ 
ভাঙিয়া যায়। এ 'বষয়ে মাকিন প্রাতিবাদপন্ত্র জার্মানগ অগ্রাহা কারিলে মাকিন যু্তরনাজ্টু 

জার্মানগর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
মাঁক্ন দেশের যুদ্ধে যোগদানের আরও বহ্ কারণ ছিল । মাকিন দেশ মনে 

করত যে, ইওরোপে জামণানীর ন্যায় একটি সামারক শাল্তর একক প্রাধান্য স্থাপিত 

হইলে, শান্তসামা [বিপন্ন হইবে । ফ্রান্সের চ্ছুলশন্তি ও 'ব্রটেনের 
নোৌশান্ত ধংস হইলে, জান্ানশ মাঁকন শান্তর মুখোমহাথ হইবে। 
সৃতরাং ফাস ও ব্রিটেনকে সাহাধা দয়া জামণানীর বিরুদ্ধে 

শান্তসাম্য রক্ষার জন্য মাকিন দেশ যুদ্ধে নামে। বিটিশ মন্প লর্ড গ্রে, মাকনি 
দেশকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, “আমেরিকার মনে রাখা উচিত যে, আমরা আমাদের এবং 
আমোঁরকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ কারতেছি।” মাঁর্কন রাষ্ট্রপাত উইলসন মন্তব্য 
করেন যে, “গ্রে ঠিক কথা বাঁলয়াছেন।” রাশিয়া ১৯১৭ শ্রীঃ যুদ্ধ ত্যাগ কারলে, 

জামণন সেনাঘল পূর্ব রণাঙ্গন হইতে আপসয়া ভ্রম্প ও ব্রটেনের বিরুম্ধে 
বিরাট চাপ সৃম্টি করে। এক্ষেত্রে শতিসাম্য রক্ষার জন্য মাকন দেশ যুদ্ধে 

যোগ দেয় । 

তাছাড়া মাঁক্কন জনগোষ্ঠীর মধো ইংরাজণ ভাষাভাষী এাংলো-সাক্সন গোম্ঠীর 
লোক ছিল সংখাগারগ্ঠ । তাহাদের পুব্পুরুষদের মাতৃভীম ইংলশ্ডের 'বিপদে 

মাকিন জাহাজের উপর 
সাবমেরন হান। 

ষাঠিন নিরাপন্ার জন্ত 

শক্তিনামা রক্ষা 



৩৭৬ ইগুরোপের হীত্হাসের রূপরেখা 

সাহাষাদানের জনা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাহারা চাপ দেয়। এছাড়া মাকন দেশে 
পিৃভূমি ইলগের. জামশান বিরোধা প্রচার চালাইয়া মিত্র শন্তি মাঁক্নি জনমতকে 
গ্রাতি স্থন ব্রটেনের অনুকূলে আনে। জন্মতের চাপে মাক'ন সরকার 
তাহার নিরপেক্ষতা নীতি ছাড়তে বাধ্য হয়। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের পশ্চাতে মাক'ন দেশের বাণিজ্যক স্বার্থ বিশেষভাবে 
ছিল॥ জার্মানশর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাপী শা্তকে সমরসভার ও খাদ্য বিক্রয় কারয়া 

মাঁক্ন দেশ ফুলয়। ফাপয় উঠে । ইঙগ-ফরাসণ শান্ত মাঁক'ন 
যুস্তর।স্ট্র ও ব্যাঙকগলি হইতে যুদ্ধের খরচ চালাইবার জন্য বিরাট 
পারমাণ অর্থ ঝণ লেয়। ১৯১৬ শ্রী যুদ্ধের গাত মিত্রশান্তর 

বরুদ্ধে গেলে, মাকন শিপপাত ও ব্যাঙ্ক মালিক শ্রেণী ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরিদশনে 
আসেন । ডোভশন এবং মগণন প্রভাতি বৃহং কোম্পানীর মালকরা আশঙ্কা করে যে, 
ন্রশান্ত পরাস্ত হইলে তাহাদের লাহত বাণজ্য নষ্ট হইবে। যে বিরাট ধণ মনরশত 
নেয় তাহা পারশোধ হইবে না । এজনা মান ধনকুবেররা মা।ক'ন সরকারকে 'মিন্রশন্তিত 
পক্ষে যোগদানের জন্য পরামশ দেয়। 

তাছাড়া জার্মানখীর বৈদেশিক মন্ত্রী মে'ঝসকোর প্রেসিডেন্টকে একটি টোলগ্র'ন 
পাঠান। এই টেলিগ্রামে জার্মান সরকার মেকঝ্সিকোকে পরামশ দেয় যে, মাঁকিন দেশ 

মন্রশান্তর পক্ষ লইয়া যুদ্ধে যোগ দিলে, মোঝসকো যেন মাঁকন 
যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সাস, নিউ মোঞিকো ও আরজোনা প্রদেশ আধকার 

কষে। এই টেলিগ্রামের কথা প্রকাশ হইলে মানি সিনেট ও সংবাদপ্ত্রে দারুণ 
উত্তেজনা দেখা দেয়। এই সকল কারণে মাক্ন য্ত্তরাষ্ যুদ্ধে যোগ 
দেয়। 

প্রথম লিশ্বম্ুছেল ফলাফল (প্রা৪ 115১৪115 01 1119 ছা০71৫ 

০ 1) £ প্রথম বিশ্যযুদ্ধের ধহংসলগল। ইহার আগের যে কোন যুদ্ধকে ছাড়াইয় 
যায়। প্রায় ২৬ লক্ষ সেনা এই যুদ্ধে মারা পড়ে এবং প্রায় ৭০ 

সদন লক্ষ লোক আহত হয়। প্রচুর ধনসম্পন্তি বিনষ্ট হয় ॥ ফ্রান্স ও 
_. জাম্ণানগ এই যুদ্ধে সবণাঁধক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া যৃগ্ধজনিও 

মহামারধ, দুভিক্ষ প্রভৃতির দরুণ বহ প্রাণহানি হয় । প্রথম বিশ্বষুদ্ধ শেষ হইবার 
দখর্ঘকাল পরেও ইওরোপের জগবন স্বাভাবক হয় নাই । এই যুদ্ধে জার্মানী এমন 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, জার্মানীতে দুভিক্ষ দেখা দেয়। যুদ্ধ ফেরত জার্মান 
সেনাদল বেকার হইয়া পড়ে। কল-কারখানাগুলি মন্দার দরুণ বছ্ধ হইয়া 
যায়। মাদ্রাস্ফীতির দরণ জিনিসপত্রের দাম ভয়ানক বাড়িয়া যায়। জামান ম,৫। 
মাকের দাম ভয়ানক কাময়া গেলে জার্মালশর অথনৈতিক জবন পঙ্গু হইয়া 
পড়ে । 

বৈষায়ক ক্ষতি ও জাীবনহানি ছাড়া প্রথম বি*বযৃণ্ধে দারুণ নৌতিক অবক্ষয় দেখা 
দেয়। প্রথমতঃ, বৃদ্ধের সময় 'বাভত্ব রাষ্ট্র মিথ্যা প্রচার চালায় ৷ তাহারা শশ্তুর ক্ষতিকে 

মাফিন বাণিজাক্ 
স্বর্থরক্ষার চে 

মেলাকে! টেলিগ্রাম 
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প্রথম বি্বষণ্ধ ও ভার্সাই সান্ধ (১১১৪--১৯১৯ শ্রীঃ ) ৩৭৭ 

বাড়াইয়া নিজেদের ক্ষতিকে কমাইয়া দেখায় । যুদ্ধের জন্য শন্রুপক্ষই একমান্র দায়ণ 
এইর:প মিথ্যা ধারণা সুন্টি করা হয়। সরকারী স্তরে মিথ্যা 
প্রচার জনজীবনের নগাতবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । প্রথম ?বশ্বযুদ্ধের 

পরও জনসাধারণ আমরা” ও তাহারা” (4০ 2170 "069 ), 
মন রশান্ত ও শত্রুশীন্ত এই মনোভাব বেশ বেকছযাদন ছাড়তে পারে নাই। সংবাদপত্র 
গ]ীলও এই মিথ্যা প্রচারের শিকার হয় । মানবতাবোধ, সাহঞচুতা এবং শান্বাৰ ফারিয়া 
আসতে যথেষ্ট সময় লাগে। 

রাজনৈতিক দিক হইতে প্রথম বিশ্বযহ্ধে এক পুদ:রপ্রসারী পরবভনের সূচনা করে। 

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরলেও তাহাক্না প্রচুর ক্ষয়গ্ণাত স্বীকার করে। ইহার 
ঈ্-ফরাদী শক্তির ফলে মিন্রশান্ত তাহাদের পূ ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। একদা "বহর 

বিশ্ব আধিপত্য নাশ; ইঙ্গ-ফরাসী দেশ দুইট ছিল প্রধান শান্ত । কিন্তু প্রথম বিশবষুদ্ধের 
মাকিনদেশও ক্ষয়ক্ষাতর দরূণ তাহারা বিশ্বের অন্যতম শান্ততে পারিণত হয়। ইহাদের 
রাপিক্ার উখান স্থলে মাকি'ন দেশ ও বলশ্েভিক রাশিয়া বি*ব রাজনখাততে প্রাধান্য 

[বস্তার করে। ইঙ্গ-ফরাসী শান্তর হাত হইতে বি*ব রাজনখাতির চাবিকাঠি হাতছাড়া হয়। 

প্রথম বিশ্ববুদ্ধের ফলে জামণানগতে দারুণ প্রাতক্রিয়া দেখা দেয়। এই যুদ্ধের 
পর জামণনীর নব প্রতিষ্ঠিত প্রজাত্ম সরকার জামণনশতে মজবুত শাসন গ্থাপনে ব্য 

হয়। শেষ পযন্ত এডলফ 'হটলার নামে এক ব্যাস্ত জার্মান 
প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া জামণানধর উপ্র নাংসাঁ একনায়কতন্ত 

স্থাপন করেন। 'হটলার ভার্সাই স্ধিকে নস্যাৎ করিয়া পুনরায় 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে বি*বকে আগাইয়া দেন। 

রাশয়ার জার সরকার প্রথম বিশ্বধূদ্ধে যোগ দিয়া মহভুল করে । জরারতন্ত তাহায় 
স্বৈরাচারণ শাসনের জন্য রুশ জনসাধারণের ঘ্ণার পাত্র ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 

জার সেনাদলের পরাজয় ঘাঁটিলে, জারেক বিরুদ্ধে রাশিয়ায় দারুণ 
বিক্ষোভ দেখা দেয়। জার বাধ্য হইয়া চতুথ ডুমার আধবেশন 

ভাকেন। ভুমার আধবেশন ডাকার অই ।ছল জারের স্বৈরতন্বের বিফলতা দ্বাঁকার 
করা। ডুমার নিদেশে জার দ্বিতীয় নিকোলাম পদত্যাগ করেন। রাশিয়ায় জারতম্তের 
অবসান হয়। জারতন্তের পতনের ফলে রাশিয়ায় একটি বুজেয়া প্রজাতন্ত্র কিছু 
দিনের জন্য হ্থাপিত হয় । কিন্তু ইহার পণ্চাতে শ্রামক, কৃষকদের সমন না থাকায়, এই 

প্রজ্জাতন্্কে ধ্বংস কারয়া রাশিয়ার বলশেভিক দল সমাজতন্র স্থাপন করে। এইভাবে 
প্রথম বিশবধুন্ধ বিশ্ব প্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনের সৃযোগ করিয়া দেয় । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ত্রিটিশ শান্ত জার্মানীর আকুমণ ছারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ব্রিটিশ 
উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয় । ভারতবধে 
মহ।ত্মা গাম্ধীর নেতৃত্বে ১৯২০ ঘ্রণঃ আহংস অসহযোগ আন্দোলন 

আরম্ভ হয়। ভারতের আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া ওপনিবেশিক 
দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয় । 

নৈতিক অবন্গয় £ 
মিথ্যা প্রচার 

জাঞানীতে প্রজাতস্ 
স্বাপন 

বল্শেভিক বিপ্রব 

উপনিবেশিক দ্বেশে 

স্বাধীনতা আতদদালন 



৩৭৮ ইগুরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

সামাজিক দিক হইতে দেখা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সাধারণভাবে নায় ও 
শ্রামক শ্রেণীর মুক্তি ঘটে। যুদ্ধের সময় পূক্দযেরা ষৃদ্ধে যোগ দিলে গৃহবধুরা 

গৃহকোণ ছাড়িয়া আফিসে, বিদ্যালয়ে, ক্ষেতে, খামারে, কারখানায় 
কাজ কাঁরতে বাধা হয়। যুদ্ধ শেষ হইবার পর আর নারীরা 

গৃহের বদ্ধ জীবনে 'ফারয়া যাম্ন নাই । ইওরোপে তাহারা পুরুষের পাশাপাশি মাথা 
উচু রাখিয়া চালতে আরম্ভ করে। ইওরোপের শ্রামকশ্রেণ যুদ্ধের সময় তাহাদের 

শান্তর কথ। বৃঝিতে পারে । তাহারা ব্যাঝতে পারে 'যে, শ্রমক 
কলে, কারথানায় কাজ কারলে তবেই যুদ্ধের মারণাস্ম নামত 

হয়; সাধারণ লোকের নিত্য ব্যবহাধ দ্রব্য উৎপন্ন হয় ॥ শ্রমিকের শ্রমের দ্বারাই রান্টরের 
সম্পন উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন শ্রামক সংগঠনগুলি শ্রামকের দাবী-দাওয়া সম্পকে তাহাদের 
সচেতন করে । রুশ বিপ্লবে শ্রামক শ্রেণী লাভবান হইলে, অন্যান্য দেশেও শ্রামকদের 
মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রকে আইন রচনা কাঁরতে হয় । শ্রম ও শ্রামকের মধণাদা বাড়ে । 

প্রথম বিশ্বয-দ্ধের ফলে প্রাতি রাষ্ট্রের বৈদেশিক ননীতিভে জনমতের প্রভাব 

1বশেষভাবে পড়ে । অতীতে বৈদেশিক নগাতর ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের আগ্রহ কম 
ছলল। কিন্তু যুদ্ধের পর লোকে বৈদোশক নীতির গুরুত্থ 
বুঝিতে পারে। সংবাদপত্রের প্রপারের ফলে লোকে বৈদেশিক 

ঘটনা সম্পকে ওয়াকিবহাল হয় । ইহার ফলে গোপন কুটনীতির 
(9০০1০ ৫10101030১ ) স্থলে ঘোলা কুটনখাতির প্রচলন হয়। এছাড়া বিজ্ঞান, 
চাকংসা ও প্রধুন্তি বিদ্যার ক্ষেপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাপে বিশেষ অগ্রগাত ঘটে। 
যুদ্ধের প্রয়োজনে এই আবিচ্কারগাল ত্বরান্বিত হয়। প্রথম বিশ্ববুদ্ধে আকাশ 
পাঁরবহণ ও আকাশ পথে যুদ্ধের সূচনা হয়। ফলে বিমান নিমণণের ক্ষেত্রে বয়াট 
বপ্রব ঘটে । 

উইইহনস্নন্েক্প ছোৌদ্দ দেহ (186 ছা০চ960, 70155 01 ভা 11500 ) £ 

১৯১৮ শ্রীঃ মিত্রশান্ত উপলাব্ধ করে জামণনীর পতন আসন হইয়াছে । এই সময় 
মাক“ন প্রোসডেন্ট উদ্রো উইলসন ৮ই জানুয়ারখ, ১৯৯৮ প্রাঃ মাক 

নিল ংগ্েসের নিকট তাঁহার শান্তি পারকজ্পনা ঘোষণা করেন । ইহার 
নাম ছিল চোদ্দ দফা শর্ত (15000601 2১০1065)। এই চৌন্দ দফায় উইলসন বলেন 
ষেঃ নিগ্নালাখিত নীতর উপর নিভ'র করিয়া জামণন? ও তাহার 'মন্ত্রদেশগধীলর সাহত 
শান্তি চুন্ত স্বাক্ষারত হইবে। 

(১) গোপন কুটনীতর চ্ছলে খোলাখুলিভাবে শান্তি চুন্তর শর্ত আলোচনা করা 
হইবে। কোন গোপন চুন্তকে সান্ধর শর্ত হসাবে গ্রহণ করা হইবে না। (২) মহাসমনুদ্রে 

নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ চলাচলের অবাধ আঁধকারকে স্বীকার করা 

হইবে। (২) আম্তজণাতিক বাণজ্োর ক্ষেত্রে সকল দেশের অবাধ 
আধকারকে স্বাকাত দেওয়া হইবে। (৪) প্রাতি দেণের অন্ত হাস কারয়া যুদ্ধের 
সম্ভাবনা দূর কারতে হইবে । (৫) স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে, উপানবেশগযাীলর উপর 

নারী ঘুক্তি 

অনিক জাগরণ 

জনমতের, সব 

গঞ্জের প্রভাৰ বৃদ্দি 

শর্তনমুহ 



প্রথম 'বদ্বযৃন্ধ ও ভার্সাই স্ধি (১৯১৪--১১১৯ প্রাঃ) ৩৭১. 

বিভিন্ন দেশের দাবী সম্পর্কে বিচার করা হইবে । (৬) রাশিয়ার আঁধকৃত চ্ছানগৃলি 
রাশিয়াকে 'ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। (৮) এ্রাঁতহাসিক ন্যায়াবচারের জনা ফ্রাম্সকে' 
আলসাস ও লোরেন 'ফিরাইয়া দেওয়া হইবে । (১) ইতালণর জাতশয়তাবাদণ আশা 
অনুযায়শ ইতাল"র জাতীয় সধমান্ত নিধণরণ করা হইবে। (১০) আিয়া-হাঙেরখয় 
সাম্াজোর জনগণকে স্বায়ত্ব শাসনের সুযোগ দেওয়া হইবে (১১) বলকান 

রাজাগহালকে স্বাধীনতা দান করা হইবে। সায়ার ভুখণ্ড'ক সম:দ্রের সাহত সংযত্ত 
করা হইবে। (১২) তুরঞ্গের সহলতানের সাগ্রাজোর অনুগত জ্ঞাতগুলিকে স্বায়ত 
শাসনের আধকার দেওয়া হইবে এবং দাদশানালিস প্রণাভাপকে আশ্হজণাতিক জল্পথ বাঁলয়া 

ঘোষণা করা হইবে । (১৩) স্বাধীন ও সাবভোঁম পালান্ড হ্থাপ্ন করা হইবে এবং 

সবাধণন পোল্যাণ্ডাকে সমদ্রের সাহত সংষক্ধ করা হঠবে । (১৪ ক্ষ, বৃহৎ সকল রাখ্টের 
স্বাধধনতা ও ভৌমিক অথণ্ডতা রক্ষার জন্য এবং আন্তজ্জ/তিক বিরোধের শান্বিপৃণ' 
মধমাংসার জন্য 'বভিন্ন জাতিগহলির সমবায়ে একটি সওঘ স্থাপন করা হইবে। 

চতুদর্শ দফায় ১৫ নং শতগুল ছিল সাধারণ শর্ত এবং সকল দেশের প্রাতি প্রযোজা। 
ইহার দ্বারা উইলসন প্রথম িধ্বষ:দ্ধের কারণ্গল যথা, গোপন চুন্ত, গুপনবেশিক 

বিরোধ, বাণিজা শৃজক লইয়া বিরাপ, অন্ত প্রাতিযো গিতা প্রভাতি 
চুদরশ শীতির গুরুত্ব দূর করার চেত্টা করেন ॥ ৬.- ১৭ নং শত'গুলির দ্বারা উইলসন 
[বিশেষ বিশেষ দেশের অসন্তোষের কারণ দূর করার চেষ্টা করেন । ১৪ নং শত ছারা 
জাতি সত্ঘ চ্ছাপনের পারকতপনা করেন ॥ উইলসন চতুদশ দফা ছাড়া আরও বয়েকটি 

ঘোষণায় বলেন যে, চুড়ান্ত শান্তি চুন্ত রচনার সময় লক্ষ; রাখিতে হইবে যেন £- 
(১) প্রতি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষের উপর নিরপেক্ষ 'বচ'র করা হয় এবং (২) যেন ভাবষাতে 
কোন অশান্তির কারণ সৃষ্ট না হয়। উইলসন আশা প্রকশে করেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
হইবে মানব জাতির শেষ যুদ্ধ । পাঁথবীতে আর এইরুপ যুদ্ধ ঘাঁটবে না ।” 

মান রাষ্ট্রপাত উইলসনের উীল্লাখত চতুদ'শ শর্তগুির কয়েকাঁটি বশ ছিল! 
প্রথমতঃ, ইহাতে পরাজত জামণানণর উপর কোন শা স্ত বা প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ছিল 

লা। বরং ইহাধ় সারমম্ এই ছল যে, শান্তচুন্তি এমদভাবে রচনা 
তু ঘক্ষার বৈশিষ্ট করতে হইবে যেন পরাজিত দেশগুলির মনে জসন্ভোষ না জমা 
থাকে। 'ছ্িতীয়তঃ, জার্মানশর নিকট হইতে ঠবজয়ী দেশগ্ল ক্ষতিপূরণ লইবে, এমন 

কথা ইহাতে ছিল না। তৃতীপ্নতঃ, একমান্র জামণানশকেই নিরঙ্তীকরণ করা হইবে একথা 
চতুদ'শ দফায় বলা হয় নাই। সকল শান্তর অস্ঘ হাসের কথা ইহাতে বঙ্গা হয়। 
চতুর্থতঃ, ইওরোপের সকল জাতির স্বাধদনতা স্বীকার কাঁরয়া ইওরোপের পুনগঠনের 
কথা বলা হয়। এক জাতি ও একরাম্ট্র ছিল চতুর্দশ দফার মূল সূত্র (100০10৩. 
06 0125 09010], 925 50805 )। পণ্চমতঃ, বিজয়ী দেশগন্লর একাধপত্য স্থাপন 

করার কোন ইঙ্গিত ইহাতে ছিল না। চৌদ্দ দফার পশ্চাতে মাকিন স্বাথরক্ষার নতিও 
নিহিত ছিল। ইওরোপে শত্তিসামা স্থাপন করিয়া মাকি'ন দেশ তাহার নিরাপঞ্ডাকে দঢ. 
করিবার চেম্টা করে। 



৩৮০ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

প্যািলেল্র শান্তি সম্মেলনগ ১৯১৯ ওঃ (759 0০787555 01 
2১০৭১ 1919) £ প্রথম বি*বযুদ্ধের পর পরাধজত জার্মানী ও তাহার িন্রশস্তিগ্ীলর 
সাহত শান্তি ছান্ত সম্পাদনের জন্য ফ্রান্সের রাজধানগ গ্যাঁরসে একটি আন্তঙ্জাতিক 

সং্মলন আহত হয় ॥ প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে পাঁথবীর মোট 
৩২টি দেশের প্রাতীনধি যোগ দেয়। প্রাতিনাধদের দহীট শ্রেণীতে 
ভাগ করা হয়, যথা "মল দেশ (176 41015 ) এবং সহকার? দেশ 

( 455০0019164 1১০৬/৪1৪ )1। মি্রদেশগুলির মধ্যে ব্িটেন, ফ্লাম্স, মাকিনি বতু্তরান্টর 
ইতালী ও জ্যপান ছিল প্রধান । যাহা হউক, প্যারিসের শান্ত বৈঠকে প্রধান সদ্ধান্তগুলি 
শেষ পর্ষন্ত [তিন প্রধানের উপর বায় । এই তিন প্রধান ছিলেন ফরাসী মন্তী ক্রেমাস, 
ব্রিটেনের মন্ত লয়েড জঙ্ এবং মাধৃক্ন রাঘ্ট্রপাত উইলসন । ইগ্হাদের মধ্যে উইলসন 
ছিলেন কিছ:টা আদশ'বাদী ; ক্রেমাঁসু ছিলেন বাস্তববাদী এবং লয়েড জর্জ 'ছিলেন 

সুবিধাবাদী । উইলসন ইওরোপের পুনগঠনে যে আদশবাদ প্রয়োগ করার চেষ্টা 
করেন, তাহা 'ক্রেমাঁসূর বাস্তববাদে ধাধা খায় ॥ উইলসন অবশ কুটনসাত ও দ্ঢুতায় 

কম ছিলেন না। কিন্তু ক্লেমাঁসংর ব্যাত্তত্ব ও লোহ সলভ দঢ়তার নিকট তিনি অনেক 
ক্ষেত্রে আপোষ নীতি লইতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত +তন প্রধান যে নাতিগুলির 
উপর 1ভাত্ত করিয়া সম্ধি চান্ত রচনায় একমত হন তাহা হইল £--[১) জ্ার্মানগকে সন্ধি 

দ্বারা এমনভাবে দুর্বল কাঁরয়া রাখা হইবে, যাহার ফলে ভবষাতে জামণানী ইওরোপে 
সামারক শান্ত ?হসাবে আত্মপ্রকাশ না কারতে পারে । (২) জাতশয় আত্মীনয়ন্্ণ নগীত 

অনুসারে মধ্য ও পূব ইওরোপের প্ুনগণতিন করা হইবে । (৩) এজন্য তুকাঁ, রুশ ও 

হ্যাপসবার্গ সামাঞ্াকে ভাওযম়া কেলা হইবে ॥ (9) ফ্রান্সের নরাপত্তা রক্ষার জন্য 
*চজ্টা করা হইবে । 16) ইওংরাপে যাহাতে কোন শান্ত একক প্রাধানা না পায় সোঁদকে 
লক্ষা রাখা হইবে। ্ 

উপরোন্ত নীতি অনংসারে নিম্ম'লাখত সাশ্ধগাঁল প্যারিসের শাঞ্তি বৈঠকে রাঁচত হয়, 
থা, জাম্ধালীর সাহত ভাস্ণইবের সাম্ধ, অন্ট্রিয়ার সাহত সেপ্ট জামে ইনের সাঁম্ধ, 
হাঙ্গেরীর সাহত ট্রিরাননের সান্ধ, বুলগোরয়ার সাঁহত নিউলার সন্ধি এবং তুরস্কের 
সাত সেভবের সান্ধ। 

জ্ঞার্লাই-এজ আঙ্ষি১ ১৯১৯ ভ্বীত (1055 বু৪৪65 01 ৮ ০15211165, 

1919 )5 মিন্রশান্তর মতে জার্মান ছিল যুদ্ধ অপরাধী। সতরাং সম্ধির শত 
আলোচনার জন্য জার্মানীকে কোন সুযোগ না দিয়া একতরফাভাবে জামণানীর উপর 

ভার্সাই সাম্ধর শর্তগহীল চাপাইয়া দেওয়া হয়॥। শান্তি সম্মেলনে 

জার্মান প্রাতানাধদলকে প্রতীক যুদ্ধবন্দ? হিসাবে গণ্য করা হয় । 
জার্মান প্রাতিনিধিদলকে প্রহরীর দ্বারা বেন্টন কারয়া সন্ধি স্বাক্ষর 

কারতে আনা হয় এবং সাম্ধ স্বাক্ষরের পর তাহাদের প্রহরার অধাঁনে বাঁহরে লইয়া 

যাওয়া হয়। 
(ক) ভার্সাই সান্ধর ভৌগো?লক শর্ত গহীল ছারা স্থির হয় যে £-(৯) এঁতহাসিক 

প্যারিদের সম্মেলনে 

গুগীত নীতিষ্তল 

জামানীর প্রতি 

দুধাবচার 



প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভাসই সান্ধি (১৯১৪--১৯১১ খন) ৩৮১ 

শ্যার় বিচার লগাতি অনংসারে, জামণনন ফাদসকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ [ফিরাইয়? 
দিবে। (২1 বেলজিয়ামকে ২৬গেন, মরিসনেট ও ম্যামেডি নামক 
জেলাগযাল জার্মনা হম] (৩) ডেনমাক'কে সেলেজাও 

প্রদেশ জামণন? ফিরাইয়া দিবে । গদ্ভোটতের ছ্বাতা জ্লেজডিগ হিদেশের জনম রর 

করা হইলে দক্ষিণ স্লেজীভগ জামধিনসির সহড ফোগদানির ইচ্ছ। ্রধাশ করে। 

(6) জামণানী মেমেল অণ্চল লিথক্টানঠ়।কে ছাড়ছা দেয় 20৫) জাম নার প পুক' 
ও হাত চদা হর এহরের-৯, (পর ১৮০৬ এ (৬ ৬৬৯০ ওল সপ লদ 

চি উম এ হর জরা সম হরর পি যাও অপ, রা ০৯ পল ডিও স্ব বি সপ উঠার সির 
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সীমান্তে পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া, পোল্যাণ্ডকে জাম্ননণ ছাড়িয়া দেয়। 
(৬) এতহাসিক ন্যায় বিচার অনসারে স্বাধীন ও সার্বভৌম পোল্যাপ্ড রাণ্ট্র স্থাপিত 

হয় ॥ (৭) স্বাধীন পোল্যাপ্ড যাহাতে সমুদ্রের সাহত যত হয়, এজনা জামণনখর মধ্য 
দিয়া একটা যোগাযোগকারণ রাস্তা (০011100£) পোল্যান্ডকে জামণানগ ছাড়িক্লা দেয় । 
(৬) জামান বন্দক় ডানাঁজগ জাতিসংঘ আঁধগ্রহণ করে। জাতিসংঘ এই বন্দর, 



৩৮২ ইওরোপের হীতহাসেব্র রূপরেখা 

'পোল্যান্ডকে ব্যবহার কারতে দেয়। (৯) জাম্ণানীর পূর্ব লধমান্তে সাইলেশিয়া 
প্রদেশাটকে গণভোটের দ্বারা তিন ভাগ করা হয়। একাংশ জামণানণর সাহত যত 
থাকে, অপরাংশ চেকোক্সেভাকিয়া এবং তৃতীয় অংশ পোল্যান্ডের সহিত 
অন্ধ হয়। 

(খ) ভাসণই সা'্ধির ওপাঁনবেশিক শত অনুসারে আফ্রিকা ও দর প্রাচ্যের 
উপানবেশগ্লির উপর জার্মানীর আধকার লোপ করা হয় । জার্মানধর দূর প্রাচোর 

উপাঁনবেশগয্ীল জাপানকে দেওয়া হয়। জামানশর অন্যান্য 
উপনিবেশিক শর্তাবলী উপানবেশগূলি জাতিপঃঞ অধিগ্রহণ কারয়া ব্রিটেন ও ফ্লান্সকে গু গ্ 

ম্যান্ডেট ?হসাবে শাসন কারতে দেওয়া হয়। 

(গ) ভারসাই সশ্ধির অথনোতক শতগহাল দ্বারা জার্মানীকে য.দ্ধ অপপ্লাধী 
সাব/স্ত করা হয়। য:দ্ধের দরুণ মিশ্রশান্তর ক্ষাতপূরণের জন্য জার্মানীর উপর 

রা ক্ষতিপূরণ চাপাইয়া দেওয়া হয়। (১) ফ্রান্সের ঝয়লাখানগ্দলর 
অর্থ গৈতি€ শর্তাবলী ক্ষাঁত করিবার জন্য ক্ষাতপূরণ হিসাবে জামণানীর কয়লাসম্ধ 
অণল সার উপত্যকা ফ্লান্সকে ১৫ বৎসরের জন্য ছাঁড়ুম্না দেওয়া হয়॥ ১৫ বৎসর পর সার 

জেলার ভাগ্য গণভোটে ছ্থির হইবে বলাহয়। (২) যুদ্ধে মিন্রশান্তর যে ক্ষাত হয় 
তাহার দরুণ িন্রশান্তকে অর্থের দ্বারা ক্ষাতপুরণ দিতে জাম্ণানীকে বলা হয়। 
(৩) রাইন নদকে আন্তজাতিক আঁধকারে আনা হয়। (৪) 'মিন্রশান্তকে কয়লা, কাঠ 
ও অন্যানা দ্ুধ্য সরবরাহ কারতে জামণানগকে বাধ্য করা হয়। (৫) ভার্সাই সন্ধির 
২৬৪ ধারার বলা হয় যে মিব্রশাস্তর দ্বারা উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য জামণানণর 
বাজারে 'মন্ত্রশান্তকে অগ্রাঠধকার 'দিতে হইবে৷ 

(ঘ) ভার্সাই সাঁম্ধর পঞ্চম অনঃচ্ছেদে সামরিক শতগুলির উল্লেখ করা হয়। 
জামথনধকে বদ্ধ অপরাধা সাব্যস্ত করিজা জামণনীীর সামারক শান্ত ধংস করার ব্যবস্থা 

হয়। (১) ভ্রার্মানগব স্থল, জল ও 1বমান বাহিনীকে বিলুপ্ত 
লামরিক শর্তাব্ী. করার ব্যবস্থা করা হয়। (২) জামণন সেনাপাঁতমণ্ডলীকে 
বরখাস্ত করা হয় ॥ (৩) জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামারক শিক্ষা, বাধ্যতামূলকভাবে 

সেনাদলে যোগদান বাবস্থা লোপ করা হয়। (5) হেলিগোল্যাণ্ডের নৌঘাঁট 'বিলুস্ত 

করা হয়। (৫8) ভাবষ্যতে জামণানঈীকে সমরাস্ত্র 'লম্মাণ করিতে নিষেধ করা হয়। 

(৬) জার্মান যুম্ধ জাহাজগ:ীলকে ইংলন্ডের হাতে তুঁলয়া ?দতে বলা হয়। (৭) রাইন 

নদশর পাশ্চম তীরের ত্রিশ মাইলের মধ সকল জামণন দুগ' ও সামরিক ঘাঁটি ভাঙিয়া 
ফেলার আদেশ দেওয়া হযর়। (৮) এই সামারক শঙগহাল কাষকরা করার জন্য 
জ।মণন।তে মিন্রপক্ষের সেনাদল রাখা হয়। 

(ঙ) এছাড়া জামণান সম্পাট কাইজার ও তাহার সেনাপতিদের যুষ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত 
কারয়া তাঁহাদের বিচার করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। 

অন্যান শর্তগমহ (২) ভাসাই সাম্ধর প্রথম পাঁরচ্ছেদে বলা হয় যে শাস্তপুণ্ণভাবে 
আকজণাতিক বিরোধ নিষ্পাত্ত এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একটি জাতি সধ্ব স্থাপন 



প্রথম বিশবষদ্ধ ও ভাই সন্ধি (১৯১৪--১৯১৯ শ্রীঃ) ৩৮৩ 

করা হইবে। এজন্য একাঁটি আন্ত্শাতক আদালত গঠন করা হইবে । এছাড়া 
শ্রামক শ্রেণীর কল্যাণের জন্য আন্তজণতিক শ্রামক সংগঠন চ্াপন বরা 
হইবে। 

জার্মান জাতীয়তাবাদী এতিহাসিকেরা ভাসণই সান্ধিকে একটি “জবরদস্ত সন্ধি” 
(701009650 7০৪০০) বলিয়া আভাহত করেন । শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারখ 

জার্মান প্রাতানাধদের সাম্ধির শত আলোচনার আঁধকার না দিয়া 
এবং জামণন প্রাতানাধদলের প্রাতিবাদকে অগ্রাহা করিয়া, এই সম্ধি 

জামণানীর উপর একতরফাভাবে চাপাইয়া দেওয়া হয়। পরাজিত শান্তর প্রাত ন্যায় 
ও সুবিচার প্রদশ'ন করিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা অজণ্নের জনা কোন চেষ্টা বজেতারা 
করে নাই। যাঁদও উইলসন ঘোবণা করেন যে, শাবজয়ীর সন্ধি স্থাপন করা হইবে না।” 
(17015 111 ০৪ 2. 069০০ ৬/101)011 ৮10601% ) তব.ও ভার্সাই সন্ধির ছত্লে ছন্ত্রে 

বিজয় শাস্তগুলর ক্ষমতার আস্ফালন 'লখিত ছিল । পরাজত জামণানখর প্রাতি ন্যায় 
[বিচার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টার জন্য চাপা পাঁড়য়া যায়। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড 
জর্জ জামণানীকে শাসাইয়া বলেন যে, “যাদ জামণনী ভাসনই শহরে সন্ধি স্বাক্ষর 

কারতে রাজন না হয় তবে তাহাকে বালনে বাঁপয়া এই সান্ধ স্বাক্ষরে বাধ্য করা হইবে।” 

উইনভ্টন চাচি'ল এই সন্ধির শত্গ:ংলিকে পাগলামি 4(10592৩ )? বাঁলয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, এই সন্ধির পশ্চাতে ন্যায় নপাত (299115 ) 

ও পারস্পারক সুবিধা নীত (7২০০:০:০০/% ) আদপেই ছিল না। (ক) জামণানণকে 
যুদ্ধ অপরাধন ঘোষণা করা হইলেও, ইতিহাস ইহা প্রমাণ করিয়াছে 
যে অন্যান্য শান্তগুল এই যুষ্ধের জন্য কম দায়ণ ছিল না। 

(খ) ভার্সাই সাঁম্ধর দ্বারা জার্মানর অস্ত্র হাস করা হইলেও বিজয়খ শান্তগুলি তাহাদের 
সমর সম্ভার অক্ষুন্ন রাখে ॥ ইহার দ্বারা ন্যায় বিচার নণ্ট হয় । জার্মানীর ন্যায় এক 

বৃহৎ রাষ্ট্রকে এক ক্ষুদ্র পালিশ বাহিনগ রাখতে দেওয়া হয় । তাহার ম্থল, জল, [বিমান 
বাহন? নম্ট করিয়া সামারক দন্ড উৎপাটন করা হয়। 

জার্মানীর ন্যায় একাঁট বৃহৎ দেশকে ভার্সাই পাঁন্খর হারা যেরপভাবে 
অসামরিকীকরণ, উপনিবেশের আধকার হইতে বাত করা হয় ইতিহাসে তাহার তুলনা 

বিরল। 'মিব্রশান্ত তাহাদের উপানবেশগলি অক্ষ রাখিয়া 

জার্মানীর উপনিবেশগূলি বাজেয়াপ্ত করে । লীগের বেনামাতে 
তাহায়া সেই উপনিবেশ দখল করে । ভার্সাই সম্ধির দ্বারা জাম্ণানীর আধবাসাীদের 

[পতৃভূমি হইতে 'বাচ্ছন্ন কয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অধধনে আনা হয়। এই কারণে 
দেশপ্রোমক জাম্ণানরা বলেন ষে, ভার্সাই সন্ধি ছিল একাট পরস্তান্ত সান্ধ”' এবং 

'ম্যাকিয়াভেলীর সাম্ধ । এই সন্ধির ছনে ছতে পক্ষপাত নদীত এবং বৈষমোর করুণ 
কাহিনগ লাপবদ্ধ ছিল। 

উইলসনের চতুদশ দফা ছিল মিন্রশক্তিরই প্রস্তাব । এই চতুর্দশ দফা গ্রহণ কারয়য 

একতরফা! সঙ্ষি 

সর নীতির অভাৰ 

প্রতিশোধ নীঠি 



৩৮৪ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ভামণনগ অস্্র সমপরণ করে। কিন্তু ভাগাই সাদ্ধতে চতুদশ দফ।কে অগ্রাহ্য করা হর়। 

জামণন লেখকদের মতে, এই কাজ ছল বি*বাসঘাতকতার সামল। 

১হদশ ঘা. (ক) চতুদশ দফায় জামণনণ ক্ষাতপঃরণ দিবে এমন কোন শত' 
[ছল না। 1কন্ত ভাপণাই সাঁন্ধর দ্বারা জামণনীীর উপর এক বিরাট অঙ্কের ক্ষাতপূরণ 

ঢাপাইয়া দেওয়া হয়। যাঁদও গোমণন? ছিল পরাদ্রত, দাভক্ষপীড়ত, তবুও 

জার্মীনদকে এই বিরাট পারমাণ অর্থ দিতে বলা হয় । (খ) চতুদশি দফার ১৪ ধারায় 

শর্গুলি ভার্সাই সান্ধতে প্রয়োগ করা হয় নাই । (গ) চতুদশ দফায় সকল শান্তর 

1. রস্ত্রকরণের কথা বপা হইলেও, ভার্সাই সান্ধর ছারা কেবলমাত্র জার্মীনীকে 

দনরস্পকৃত করা হয়। চতুদ্শি দফায় 'এক জাতি এক রাষ্ট্র নত ঘোষিত হইলেও 

জার্মীনপর কোন কোন অংশকে জাম্ণান আঁধবাসীসহ জার্মানী হইতে ব্যবচ্ছেদ 

করা হয়। 
ইওরোপের পুনগণঠিনে সকল রাণ্ট্রের ক্ষেত্রে জাতীরতাবাদ নীতি অনুসরণ করা 

হইলেও জার্মানীর ক্ষেত্রে তাহা ভঙ্গ করা হয়। সার অগলের জার্মান আঁধবাসীদের 

ফ্রান্সের অধনে রাখা হয়। গ্লেজাভগ্রের জার্মানরা ডেনমাকের 

রে সাগর অধীনে চলিয়া যায়। ইউপেন, ম্যামোড ও মারসনেটের জামণানরা 

| বেলাঁজয়ামের অধীনে যায়। পশ্চিম প্রাশিয়ার জার্মান আঁধবাসাী 

ও ডানীজগের জার্মানদের পোল্যান্ডের অধীনে, সদেতেন জেলার জামণনদের 

চেকোগ্সোভাকয়ার অধীনে চ্ছাপন করা হয়। এইভাবে বহ্ জামণনকে পিতৃভামি 

হইতে 'বাচ্ছন্ন কারয়া অন্য দেশে সংখ্যালঘুতে পাঁরণত করা হয়। জামান ভাষাভাষা 

আঁম্টয়াকে জামণানপ হইতে 'বাচ্ছন্ন করা হয়। জমান লেখকদের মতে, ভাাই সাম্ধি 

হুল একাটি পক্ষপাতদুঘ্ট, একতরফা সাঁম্ধ। 

ভার্াই সাম্ধর সমর্থনে গ্যাথোর্ন হাঁড? প্রভূত এীতিহাসকেরা কিছু কিছ যনুন্ত 

দেখান । তাঁহারা বলেন ষে, ইতিহাসে দেখা যায় প্রতি যুদ্ধের পর বিজয়ী শান্ত বিজিতের 

উপর সাম্ধ চাপাইয়া দেয়। সেই অর্থে প্রতি সন্ধি হইল চাপাইযলা 

শাগাই সঞ্চি্ সমর্থনে দেওয়া, জবরদস্তি সান্ধ। ভার্সাই সান্ধও একই নিয়মে রচিত 

রি হয়। সোভয়েত রাশিয়ার উপর জার্মানী নিজেই ১৯১৭ শ্রাঃ 

বেত্টীলটভস্কের সাঁন্ধ চাপাইয়া দেয়। সমতরাং ভার্সাই সম্ধি একতরফা সাম্ধ হইলে 

জার্মমনশর আপাঁন্ত করা অন্যায়। চতুর্দশ দফায় ক্ষাতপূ্রণের উল্লেখ না থাকলেও, 

প্যান্সিং নোট (19050775 ০০০) দ্বারা (৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ শ্রীঃ ) মার্কিন 

+বদেশমন্্র্ জার্মানীকে জানাইয়া দেন যে, জার্মানগকে ক্ষাতপূরণ দিতে হইবে। 

গেম্ণানী যুদ্ধে জয়লাভ কারলে 'মন্রশান্তর উপর ভার্সাই সাধ হইতে কম কঠোর সন্ধি 

চ্ছাপন কীরত না । 
ভাসনই সান্ধর বিপক্ষে এবং ইহার সমর্থনে যাহাই বলা হোক না কেন, [নরপেক্ষ 

প্ীতহা?সকেরা এই সাঁন্ধির কয়েকাট হট ?নদেশ করেন । প্রথমতঃ এই লাম্ধর পশ্চাতে 
৮৬৮৮৪ শা কলস 

১, 35000080795--90086 8356০85 0% [76620961008] 20855, 
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'মন্রশান্তর উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে স্থায়খভাবে পঙ্গু কারয়া রাখা । জামান?র প্রাতি ন্যায় 

হ্ [বিচার করা অপেক্ষা, জার্মানীকে দুঝল করিয়া রাখার লক্ষ্যাটিই 
আহ *৭ল গ্রহণ করা হয়। এই কারণে জামশনীর কয়লা, লোহা প্রভাত 

্ থাঁনঙজ্জ সম্পদ গ্রহণ করিয়া, জাম্ণনীকে ক্ষমতাহাধন করিয়া ফেল, 
হয় । অথনোতক দিক হইতে বিধবস্ত জামণনটর উপর ক্গীতপ্রণের একাট বিরাট বোঝা 

চাপান হয় । হহার ফল এই হয় ষে, জার্মান জাতি ভাস4ই সান্ধকে অন্যায় মনে কারিয়! 

শীঘ্রই ইহ। ৩11য়া ফেলে । রাইকার নামক এাতিহাসিক মম্তবা করিয়াছেন যে, হংসণকে 
খাদ্য না দয়া তাহার নিকট স্বণ্ণীভম্ব প্রত্যাশা করা যেমন অবাম্তব ; জামণনীর কয়লা, 
লোহা প্রভাত সম্পদ অধিগ্রহণ করিয়া, তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধা করা ছিল 
অবাস্তব ! জামণনদের িতৃভুমি হইতে 'বচ্ছিম্ন কারয়া অন্যদেশে সংখ্যালঘ:তে পারণত 
করার ফলে শুই আন্তজাতিক গোলমাল দেখা দেয় ॥ জার্মানী তাহার নাগারকদের 

জার্মানভুমিতে ফিরাইয়া দতে দাবী জানায় । জার্মান সংখ্যালঘুরা পতৃভামতে ফিরিয়া 
আসার জন্য দারুণ গোলযোগ সংঘ্টি করে ॥ ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ ভার্সাই 
সাঃধতে অওকুরিও হয় । তাছাড়া, সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত কোন আলোচনা লা কারিয়! 
রুশ-পোঁলিশ, রুশ-চেক ও রশ-বাধল্টিক সীমান্ত শ্যির করায়, ব্লাশিয়াও ভাগই সান্ধির 
[বরোধিতা করে । ১৯৩৯ প্রঃ রুশ-জামণন সহযোগিতায় ভাসণাই চুক্তি ভাঙিয়া 
ফেলা হয় । 

প্রথম বিশ্বম্ুহ্েন্র পল্প অন্যান্য স্ান্ডিচুত্তিত সম্মুহ (0867 
7১580676201165 81697 1068 5০0৮1 8 1)05 0) প্যারিসের শান্তি বৈঠকে 

আন্দ্রয়ার সাহত সেন্ট জামেইন এন লাই (96. 0610081) ০1) [৩ )-এর সপ্ধি স্বাক্ষর 
কয়া 'নিয়ালাখত শত শ্ছির করা হয় । (১) হাঙ্গেরী, বুগোষ্নাভিয়া 

চেকোঙ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও তুরস্কের স্বাধীনতা আক্টুয়া 
স্বাকার করে । আগে এই দেশগুলির কিছ কিছ অংশ হ্যাপসবাগ" সাম্রাজ্যের অন্তভূষ্তি 
ছিল। (২) এই সামন্ধর ৮০নং ধারায় বলা হয় যে, আন্ট্রয়াকে জার্মানীর সহিত যুক্ত 
করা যাইবে না (৩) দক্ষিণ টাইরল, ডালমাশিরা ও 'টয়েন্ট ইতাল'কে আন্ট্রয়া ছাড়িয়। 
দেয়। (9) এছাড়া আন্ট্রয়া, রুমানিয়াকে বুকোভিনা, যুগোশ্লাভয়াকে বসনিক়া ও 

হাজে'গোভিনা এবং পোল্যাণ্ডকে গ্যা।লাপয়া ছাড়া দেয় ॥ (6) কেবলমান্র জামণান 

ভাষাভাষী অনল লইয়া আ্টয়া পুনগণঠত হয় । হ্যাপসবার্থ সামাজ্য বাবচ্ছেদ করা 
হয়। (৬) বুদ্ধের দরুণ মিন্রপক্ষকে ক্ষাতপূরণ ?দতে আন্্ীয়াকে বাধ্য করা হয় । 

(1) বুলগেরিয়ার সাহত নিউলর সন্ধি (11585 01 73591117 ) ১৯১৯ শ্রগঃ 

স্বাক্ষরিত হয়। এই সাম্ধ অনুসারে বুলগোরয়া (১) ম্যাসভোনিয়া প্রদেশ 
ূ যুগোম্লাভিয়াকে ছাঁড়িয়। দেয় । (২) গ্রীসকে পশ্চিম থেস এবং 

শিউলির চুভি রুমানয়াকে দোব্রজা ছাড়য়া দেয় ॥ (৩) মিন্রশান্তকে বৃলগেরিয়া 
অদ্ধ লক্ষ মিলিয়ন ডলার ক্ষাতপূরণ দেয় । (9) বুলগোরয়ার অন্ন হাস 
করা হয়। 

ইগওরোপ (বি. এ. )--২৫ 

সেন্ট জাসেইন চুণ্ডি 



৩/৬ ইওয়োপের ইতিহাসের রপরেখা 

(1) হাঙ্গেরর সাহত টিয়াননের (1018109) ১৯২০ খ্রীঃ সন্ধি স্বাক্ষর করা হয়। 
এই সন্ধি অনুসারে £ (১) গশ্লোভাকিয়া অগ্চল চেকোগ্নোভাকিয়ার সহত সংযুস্ত হয়। 

(২) ট্রানসিলভানিয়া যুস্ত হয় রুমানিয়ার সহিত। (৩) ক্রোশয়া 
যুন্ত হয় যুগোগ্নাভিয়ার সহিত। (8) হাঙ্গেরীর অস্ত ও সৈন্যদল 

হাল করা হয়। (৫) 'মিত্রশান্তকে ক্াতপূরণ দিতে হাঙ্গেরীকে বাধ্য করা হয় । 

(৮) তুরস্কের সাহত সেভরের (99৮155) সাম্ধ ১৯২০ ঘ্রাঃ স্বাঙ্ষারত হয়। 

কিন্তু.তুকীরা এই সান্ধর শর্ত প্রত্যাখ্যান কারস্া যহদ্ধ ঘোষণা করিলে: লাসেনের 
([.2019910০ ) সন্ধি ১৯২৩ প্রথঃ দ্বারা শান্তি হ্থাীপত হয়। এই 

সান্ঘ অনুসারে £ (১) তুরঞ্কের সাবভোৌম অধিকার স্বকৃত হয় । 

(২) স্মার্ণা, কনষ্টাণ্টনোপল ও পূর্ব থে?স তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হয় । (৩) মধা 

প্রাচ্ের আরব প্লাজা, জোডান, প্যালেম্টাইন, মেসোপোটামিয়া, 'সাঁরয়া, হেজাজ 
তুরস্কের আঁধকার হইতে মনুস্ত কারুয়া লরগের অধীনে ইঙ্গ-করাস? ম্যানডেটে পারণত করা 

€£-৯৮ 

হয্ন। (8) দাদ্ণানালশ প্রণালী ও বসফোরাস উপসাগরকে আকুজণাতক জলপথ 

1হসাবে চিহিত করা হয়। 

টিপ্াননের চুক্তি 

সেরের চুক্তি 

পাঙ্যস;চী 

১। ১. 9. ৮0১01716105 01 006 ৬০11 ৬৬]. 

ই।॥ 0০০০1,--1351016 0116 ৬21. 

৩1 4১100101101--10116 09011810501 01765 ৬৬৪1 01 1914. 

81 96101 ৬/৪5010)--4১ ১10 11 (119 01610 01 010 01521 ১৮01, 

& 1 (0/8001811--1715101% 01 1176 01651 ৬01. 

৬7] 1101৬6%---1115 1198, 01 15101010165, 

€1.011100115--11150919 01010 16806 (91016161109, 

৮1 199%7০$--০01101010 001150]0611065 ০01 (016 79৪৫6. 

১1 0. [0710145--4& ১1)09161719001% 01 11061090101] 41015, 
ধর ০১০, পতল, 



ন্নিহস্ণ অন্থ্যান্থ 

রুশ বিপ্লব (১৯১৭ গ্রীঃ) £ বলশেভিক শাসন 
(10172 1২055191) ২০৬০10101) 06 1917 :]176 

73015116511 (0৮০10000101) 

লুপ লিলঞীলেলল নিভিহল পর্ধীম্রগ ১৯১এ। ঞ্মী? (11176 ৮৪71988 

7118595 01 1179 [5551910 [২6৮01811071 01 191 )£ ফরাসণ বিপ্লবের নায় রুশ 

ধবপ্রব (১৯১৭ রঃ) হইল আধুনিক যুগের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা ॥। রাশয়ায় 
১৯১৭ গ্রগঃ এক অথবা একাধক বিপ্লব ঘটে, ইহা লইঙ্লা পণ্ডিতদের মধ্যে তিন প্রকার 

মত দেখা বায়। রদেনাভ্টন ( [০)529661 ) নামক এতিহসকের 
মতে, রাশয়ায় প্রকৃতপক্ষে তিনাট বিপ্লব ঘটে। এই [তিনটি 
বিপ্লবের শেষ পাদে বলশোভক দল লোননের নেতৃত্বে ক্ষমতা লাভ 

কাঁরয়া রা?শয়ায় সমাজতন্ত প্রাতষ্ঠা করে । রদেনন্টিনের নতে,৯ ১৯০ শ্রপঃ জারতন্রের 
গবরুদ্ধে ভাম ও স্বাধীনতার (1920 9714 11957 ) দাবীতে প্রথম বিপ্রব ঘোঁষত 
হয়। ইহার ফলে জারতদ্নের পতন সূচিত হয়। ইহার পর ১৯১৭ খ্রাঃ ফেব্রুয়ারী 
মাসের বিপ্রবে ডুমা বা রুশ পালশমেণ্টের মাধ্যমে মধা বিত্ত ও বুজোয়া শ্রেণন ক্ষমতা 
আধকার করে। জারতন্ত্র ও আভঙ্গাততন্মের পতন ঘটে । রাশিমায় প্রজাতন্ স্থাপিত 
হয়। ইহা ছিল রুশ বিপ্লবের "দ্বিতীয় ধাপ। ইহার পর ১৯১৭ শ্রীঃ অক্টোবর মাসে 
বলশোভিক দল বুঙ্জোয়াদের বিতাঁড়ত কাঁরয়া শ্রমিকশ্রেণীর সাহাযো সমাজতন্ম স্থাপন 
করে। ইহা ছিল 'বপ্রবের শেষ ধাপ । 7.0. 0817 প্রভাতি এতিহাসিকেরা বলেন যে, 

রুশ বিপ্লবের দুইটি পর্যায় ছিল। ১৯১? খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জারতন্মের পতন ও 
প্রজাতন্ত ঘোষণা ছারা রাজনোতক বিপ্লব সাধিত হয় । জারের স্বৈরতন্ধমের পতন ঘটে। 
বুজেয়া শ্রেণী ক্ষমতা আধকার করে। ১৯১৭ শ্রীঃ অন্টোবর মাসে বলশেভিক শ্রেণৰ 
শ্রীমকরাজ প্রাত্ঠা করিলে রাশিয়ায় সমাজ বিপ্রব ঘটে। রূশ 'বিপ্রবের একটি ততশয় 
ব্যাখ্যা রুশ সরকার দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকে পাওয়া যায় । এই তৃতণয় মত অন-সারে 
১৯১৭ গ্রগঃ দুইটি বিপ্লব ঘটে । ১৯১৭ শ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জারতন্ম্ের পতনের ফলে 
'বহজোয়া গণতান্তিক বিপ্রবধ সাধিত হয়। কিন্তু বুঞ্জোয়াশ্রেণখ তাহাদের নিজ 
স্বার্থে বিপ্রবকে ব্যবহার করে। ফলে ১৯৯৭ শ্রীঃ অক্টোবর মাসে সমাজতান্তিক 
বপ্রব' ঘটে । 

১৯১৭ ভ্রীঃ ব্রুম্ণ হিপীলেল্স কান 2 ফ্্রজম্রা্ী ১৯১৭ ভ্ীঃ 
জিনের কতা 00109088595 01 6176 [853190. 29018061018 011917 2 

(0855695 01 1156 89৬০1061013 01 16010751017) 2 রুশ বপ্লবের ৬৯১৭ প্রঃ 

রুশ বিপ্লবের বিতিন্ন 
গ্ধায 

রস 

১, 55061362086910--715105ঘ 0 চে, 2২ হি চু 



৩৮৮ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেখা 

কারণগ:ল রুশ ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত ছিল। উনাবংশ শতকে ইওরোপে 
পারবর্তনের ম্রোত বাহতে আরম্ভ করে। কিন্তু জার সরকার 
যুগের গতি অগ্রাহ্য করিয়া স্রোতের বিরুদ্ধে চলিতে থাকে। 

ইওরোপে জুলাই ও ফেব্রুয়ারী 'বিপ্লব, ইতালী ও জামণানর 
জাতীয়তাবাদ যুদ্ধের ফলে পশ্চিম ইওরোপে পুরাতনতন্মের কাঠামো ভায়া পড়ে। 
উদারতম্, গ্রণতন্ত ও জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি ঘটে ॥ কিন্তু জার সরকার ইহাতে 
বন্দ:মাত বচাঁলিত না হইয়া স্বৈরশাসনকে অব্যাহত রাখে । সর্বশেষ জার 'ছিতণয় 
নকোলাসও তাঁহার পিতাব্ ন্যায় দমন নশীততে বি*বাস করতেন । তাঁহার মন্পগ প্রীভ 

ছিলেন ভয়ানক স্বৈরাচারী । তিন যে কোন গণতান্লক দাবীকে কঠোর হাতে দমন 
কারতেন। গুপ্ত ও প্যালশ লোকের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে দমন করে। 
বহু ছার ও বাদ্ধজীবি 'নিব্বাসত অথবা কারারুদ্ধ হন। এই ব্যাপক দমন নীতির 
ফলে রাশিয়ায় বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়! যাঁদ জার সরকার ধাপে ধাপে যুগের 
উপযোগী কিছু পারিবত'ন স্বশকার করিত তবে সংসকারপম্থীরা 'ীবপ্লবের কথা ভাবত 
না। তাহারা [ি*বাস করতে পারত যে, সংস্কারের দ্বারা কাত্খত পাঁরবতন আনা 
যাইবে । কিন্তু জার সরকারের দ্বৈরনীতি এই আশা নমূ'ল করে। জার সরকারের 
পতন ছাড়া আর কোন উপায়ে রাশিয়ায় পারবত'ন আনা যাইবে না ইহা সকলে 
বুঝয়া ফেলে। 

জারের স্বৈরশাসনের তলায় নবজাত বিপ্রবী ভাবধারার ফলগুম্রোত রাশিয়ায় প্রবেশ 
কারতে থাকে । নেপোলয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরতে গিয়া বহু সামরিক আফসার 

পশ্চিম ইওরোপের মুস্ত সমাজ ও উদারতল্তী শাসনে মগ্ধ হয়। 

ফরাপী বপ্লবের গণত্তী ভাবধারা তহাদের অন্প্রাণত করে। 
রুশ 'চিন্তাবদ হাজে'ন তাহার উপন্যাসে সব্থম এই তন্তু প্রচার 

করেন যে. রাশিয়ার মঠীম্তর জন্য “দবাধানতা' বা গণতন্ঘ এবং কধকদের হাতে “ভুমি” 

পৌছাইয়া নেওয়া দরকার। কানি'শেভাঁস্ক নামক চদ্ভাবদ ও সমাজতানন্রিক কৃষক 

শ্রেণীর শুভ্যখানের দ্বারা রাশিয়ার শোষণমুলক সমাজ বাবন্থাকে ভাঁঙবার কথ বলেন। 

কৃষকদের মধো কমিউন বা স্বয়ং শাসত সংহ্থা গঠনের জন্য নারোদানিক বা সমাজতাদ্বিক 
দল প্র-চত্টা চালায় । বলশোভক বা কাঁনউানঘ্ট 'বপ্রবীরাও আপাততঃ জায়ের 
দ্বৈরতন্ত ধংমের উদ্দেশ্যে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সাহত ধোগ দেয়। এই পরিহ্থিতিতে 
রাশিয়ার বছোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। 

১১০৫ প্রঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে জার সরবারের শোনায় পরাজরন ঘটে । ইহার ফলে 
জার সযকারের দুবলতা প্রকাটত হয় । রাশিয়ার সবঘ গণতা।ন্রিক সংস্কার এবং কৃষকের 

হাতে ভূঁম দেওয়ার দাবীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া ধ।য়। কল-কারখানায় শ্রামকরা ধম“ঘট 
আরম্ড কারয়া দেয় । ভূমিদাসরা জমিদারদের মযানর বা খামার পোড়াইয়া দে । তাহাদের 
ম্যানেজার বা বৌলফদের হত্যা করে। সরকার? খাজনা দেওয়া বন্ধ করা হয় । ১৯০৫ 
খখঃ সেণ্টপিটাস্বাগের শ্রামকরা সমাটের নিকট এক স্বারকালাপ দেওয়ার জন্য ফাদার 

জার লরকারের রক্ষণ” 

শীলতা ও দ্বৈরডঙ্থু 

খ্ৈরতন্ত্ বিরোধা 
আন্দোলল 



রুশ বিপ্রব (১৯১৭ শ্রণঃ) £ বলশেভিক শাসন ৩৮৯ 

গ্যাপন নামে এক ধম'যাজকের নেতৃত্বে শোভাযান্রা করে? এই শোভাযান্রার উপর 
জারের সেনাদল গুল বর্ষণ কারয়া বহহ শ্রামককে হতা করে । জারের দেনাদঙ্গ প্রচুর 
রন্ত স্নানের দ্বারা ১৯০৫ শ্রীঃ-এর “ভুমি ও স্বাধীনতার” 1বপ্লবকে দমন করে। 

১৯০৬ শ্রীঃ-এর “ভুম ও স্বাধধনতা' (12170 810 11961) আন্দোলনকে রুশ 

বিপ্লবের প্রভাতী তারা বলাযায়। ১৯০৪ শ্রীঃ বিপ্রবে জারের দ্বৈরশাসুনর বিরুদ্ধে 

শ্রামক ও কৃষকেরা একযোগে লড়াই করে? এই শিক্ষা ১৯১৭ প্রাঃ 
১৯১৭ বীঃ ভূষি ও £. স্বাধীনতা আন্দোলন কাজে লাগে। রদেনাম্টনের মতে, এই বিপ্রব ছিল ১৯৯৭ শ্রাঃএর 

বিপ্রবের মহড়া ।১ এই বিপ্লবের গুরুত্ব অনুভব কাঁরয়া 
টাস্ক মন্তব্য করেন যে, শীবপ্রব মৃত হইয়াছে £ তিপ্লব দণর্ঘজীবি হোক” (70৩ 
[২৩৮০[০1। 13 ৫০90 8. [:018 115৩ (17৩ [২০৬০1810101 )। ১৯০৩ শ্রাঁঃ ভুমি ও 

গ্বাধীনতা 'বিপ্রবের ফলে জারতন্দের 'ভাত্ত ধ্বাঁসযা যায়। ১৯১৭ ধীঃ ধ্হাসয়া পড়া 
স্বৈরতন্ধের সৌধ সম্পূর্ণ ভায়া পড়ে। সুতরাং ১৯১৭ শ্রী রুশ বিপ্রবকে একাটি 

হঠাৎ ঘাটয়া যাওয়া বিপ্লব বলা যায় না। 
এইভাবে জার সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ভাবধারা সীঁক্য় হইয়া উঠে । 

জার ছিতীয় নিকোলাসের কুশাসন জারতন্মের পতন দ্রুত ডাঁকয়া আনে । জার দ্বিতাঁয় 
বরা ররযারা নিকোলাসের রাণী আলেকজান্দ্রোভা, রাসপযটন নামে এক ভণ্ড 
ননীতি সন্ন্যাসী প্রভাবে পড়েন ॥ রাণণর সমর্থন পাইয়া রুদ্প্টন উচ্চ 
রাঁসপুটিনের ঘটনা রাজ কমর্চার' ও সেনাপাতিদের অপদস্থ করে। জার [নকোলাস, 

রাসপাটন এবং রাণপকে নিয়ন্মণ করিতে অস্মথ' হয়া লোকে 

তাঁহার প্রাতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে । অবশেষে প্রিন্স ইউসপভ নামে এক আঁভঙ্জাত 
রাসপুটিনকে গুল কাঁরয়া হত্যা করেন। জার দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন সংকাঁণ 
চিত্ত, অ্ধীশাক্ষিত ও গোঁড়া লোক । তান বঁঝতে পারেন নাই যে, তিন ইাতহাসের 
সোতের বিরুদ্ধে চলিতেছেন॥। তাঁহার দমন নগাতির ফলে জারতন্দের প্রত তশ জাতির 
ঘৃণা তীর হইয়া উঠে। 

ইতিমধ্যে জার সরকারের বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা ইহার পতনকে ত্বরাণ্বিত করে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান ছিল, জার সরকারের গভীর অদূরদশি“তা । প্রথম বি*বধহুদ্ধে 
হী নিত যোগ দেওয়ার মত প্রস্তুতি রাশিয়ার ছিল না। রশ নি ছিল 
সরকারের যোগধানের এই ষাদ্ধে যোগদানের ঘোর বিরোধাঁ। রাশিয়ার শিপ এমন 
পরিণাম মজবূত ছিল না, যাহা দরর্ঘ যুদ্ধের ভাগ বাহতে পারত । রুশ 

কাঁষ ছিল অনগ্রসর । রুশ জনসংখ্যা দ্রুত বাঁড়তেছিল । দেশের 
মধ্যাবন্ত, কৃষক, শ্রামকের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছিল। এই অবন্থায় জার সরকারের 
যুদ্ধে জড়াইয়া পড়া ছিল ঘোর অদরদশি'তা । দুই বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর, রাশিয়ার 
স্বস্তরে বিরাট সঙ্কট দেখা দেয় । প্রথমতঃ, রশ সেনাদলের মাত্র $ অংশের হাতে 
রাইফেন ছিল। বাকীদের হাতে অন্ন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, দ্ই বংসরের মধ্যে 
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৩১০ ইওরোপের ছাতহাসের রুপয়েখা 

জার্মানীর হাতে রুশ সেনাদলের বিরাট ক্ষয়ক্ষাত হয় । রুশ সেনা জার্মান আকুমণের 
সদ্মূথে পিছু হাঁটতে বাধ্য হয়। ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া জামণনদের দখলে চলিয়া যায় । 
রুশ সেনার মনোবল এমন ভাঙয়া যায় যে, তাহারা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া শান্ত স্থাপনের 
জন্য আস্থি্ন হয়। কিপ্তু জার সরকার যুদ্ধ ত্যাগ কারতে রাজশ ছিল না। এই সময় 
বলশোভকরা সেনাদলের মধ্যে গোপন প্রচার চালায় যে, এই যুদ্ধ হইল সাম্রাজ্যবাদীর 
যুদ্ধ। বলশোভিকরা শাসন ক্ষমতা পাইলে তৎক্ষণাৎ যুষ্ধ ত্যাগ করবে । ইহার ফলে 
সেনাদলে হতাশা দেখা দেয়। বহ্ সেনা বলশেভিকদের প্রতি আনুগত্য জানায় ।১ 
তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের ফলে রাশিয়ায় দারুণ অথনোতক সঙ্কট দেখা দেয়। রাশিয়ার ১০ 

মিলিয়ান সেনার খাবার ও রস্দ-পন্ন যোগাইতে জার সরকারের রাজকোষ শূন্য হইয়া 
যায়। বৈদেশিক সরকায়ের নিকট জার সয়কারকে খুব কম করিয়া ৩০০ মিলিয়ান রূবল 
ঝণ লইতে হয়। বড় বড় খামার়গুঙসিতে লোকাভাবে কাষিকম' বন্ধ হইয়া যায়। 

কঁষর উৎপাদন কমিয়া গেলে শিল্প শহরগ-লিতে খাদ্য সরবরাহ কাঁময়া যায় । খাদ্যের 
দাম দারুণভাবে বাড়য়া যায়। ফলে শিল্প শ্রামক ও শহরবাসী মধ্যবিত্তের মধ্যে 
বৈপ্াৰক মনোভাব দেখা দেয় । এদিকে রেল ব্যবচ্ছা যুদ্ধের মাল পারবহণের কাজে 
লাগান হইলে কয়লা সয়বরাহ কমিয়া যায়। বড় বড় কারখানার চুল্লীগৃলি কলার 
অভাবে ?নভাইয়া ফেলা হয়। সাধারণ লোকে জহালানীর কম্টে দিশাহারা হইয়া 
পড়ে। এই সঙ্গে যদ্ধের খরচার দরংণ করের হার বাড়তে থাকে । ফলে শ্রমিক ও 
কৃষকের মধ দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। 

কোন কোন এীতহাীসক মনে করেন যে, যাঁদ জাপ্ন সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ 
না দিত ভবে জার সরকারের দুবলতা দেখা দিত না। প্রথম বি“বযুদ্ধে যোগ না 
হিির দিলে রুশ বিপ্লব ঘাটত না। কিন্তু এই আঁভমত গ্রহণাঁয় নয়। 
আনি কারণ আভ্যন্তরীন দুর্বলতার জন্য জার সরকারের পতন ঘাঁটিতে 

বাধা ছিল। ১৮২৫ শ্বীঃ হইতে ১১০৫ শ্রঃ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার 
জার সরকারের (বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটয়াছিল । ১৯০৫ ঘ্রাঃ হইতে জার সরকার পতনোম্ম্খ 
হইয়া পড়ে। যুদ্ধে জার সরকারের পরাজয় এবং যুদ্ধজানিত অর্থনৌতক লঙকট 

জারের প্তনকে ত্বরান্বিত করে। 
রুশ শ্রামক ও কৃষকদের অসন্তোষ জারতন্ের বিরদ্ধে অসংখ্য বিদ্রোহের মাধামে 

আত্মপ্রকাশ কারতেছিল। রুশ কৃষকদের দুরবস্থার সামা ছিল না। ১৮৬১ খ্রীঃ 
ভামদাস উচ্ছেদ আইন এবং ইহার পরে স্টোলাঁপন ভাঁম সংস্কার 

টিলা চালু হইলেও, রূশ কৃষকের দুঃখ-দারিদ্র বাড়িতে থাকে । স্টোলিপিন 
সংস্কারের ফলে রাশিয়ায় কুলাক বা জোতদার ধা জামদার শ্রেণীর 

উদ্ভব হয় । ট্টোদলাপন মধ বা গ্রাম স্ভার জাঁমর উপর আঁধকার লোপ করেন। 

কৃষকদের জমির মালিকানা দেন। অপর দিকে তান কুলাক বা জোতদার শ্রেণীকে 

কৃষকের জাঁম খারদের জন্য ধণদানের ব্যবচ্ছা করেন। দরিদ্র কৃষকরা জোতদারের হাতে 
পল চাদর পাপ 

১,203 0166 £10 5 68৩ 70০0:-11, ৪০1০0]0, 



রুশ বিপ্লব (১৯১৭ প্রঃ)  বলশোভিক শাসন ৩৯১ 

জাম বিক্রয় কাঁরয়া দিলে ভূমিহীন কৃষকের সমস্যা অমামাধাঁসত থাকিয়া যায় । বলশোভিক 
দল কৃষকদের বুঝায় যে, তাহারা বিনা ক্ষাতিপুররণে কৃষকদের হাতে জাঁম আনিয়া দিবে । 

রাশিয়ায় ২৪ লক্ষ শিপ শ্রমিক ছিল। ইহাদের দুঃখ-দুদশার অন্ত ছিল না। 
কম বেতন; বেশণ খাটুনশ এবং অগ্বাচ্থ্যকর পাঁরবেশ ইহাদের জীবনকে বিষময় করে। 

যুদ্ধের দরুণ খাদোর দাম বাড়লে কম মজুরীতে খাদা কেনা 
তাহাদের পক্ষে দহস্কর হয়। জার সরকার শ্রমিকদের দ্রেড ইউনিয়ন 
গঠনের আধকার স্বীকার কারত না। এজন্য শ্রামকদের দাবী 

আদায় করা ছিল কষ্টসাধ্য । বলশোভিক দল শ্রমকদের মধ্যে গোপন প্রচার চালাইয়া 
তাহাদের সংঘবদ্ধ করে । বলশোভিক দল শ্রীমককে সওঘবন্ধ করিয়া তাহাদের 'বিপ্রবমুখাী 
করিয়া তুলে । তাহারা শ্রামককে ৮ ঘণ্টা কাজ ও নাধা বেতন এবং কম দামে খাদ্য 

দিতে প্রতিশ্রুতি দেয় । লায়োনেল কোচানের মতে, ১৯১০ প্রঃ রাশিয়ার মোট ২২২ 
শিল্প ধর্মঘট হয়। ১৯১৪ প্রঃ শিল্প ধমণ্ঘটের সংখ্যা ছিল ৪,০৯৮। ধম“ঘটের 
ফলে রাশিয়ার অর্থনোৌতিক জীবন ঝাঁঝরা হইয্লা যায় । জার লরকার পুলিশ দ্বারা ধর্মঘট 
দমনের চেত্টা কাঁরলে শ্রীমকেরা জঙ্গী হইয়া উঠে । 

রাণয়রে বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতি গোম্ঠীগযীল, জারের রুশশীকরণ নশীতির ফলে 
1বদ্রোহণ হইয়া উঠে । জার সরকার পোল, 'ফিন প্রভৃতি সংখ্যালঘু জাতগলকে 

তাহাদের ভাবা শিক্ষা, স্বায়ত্ব শাসনের আঁধকার দিত না। রুশী- 

করণ নাত অনহসারে সংখ্যালঘহ জাতিগুঁলিকে রুশ ভাষা শিক্ষা 
করিতে বাধা করা হয় । রুশ শাসনকতরা দমন নীতির ছ্বারা সংখ্যালঘু জাতির 
আধকার হরণ করে। এজন্য সংখালঘু জাতিগযীল বিদ্রোহণ হইয়া উঠে। 

১৮৭৬ ঘাঁঃ পর সেন্টপিটণসবাগের বিপ্রধ সম্মেলনে রুশ বৃদ্ধিজংব ও 'বিপ্রবারা 
দুইটি গোচ্ঠতে ভাগ হইয়া যায়। 81201 ১৪11111017 বা কৃষ্ণ বিপ্রবীরা এই মত 

প্রচার করে যে, গণবিপ্লবের দ্বারা পঃরাতন রাম্ট্র ও সমাজ ব্যবচ্ছা 
ধ্বংস কারতে হইবে । এই গোষ্ঠী হইতে রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট 

ও কমিউানত্ট দলের জন্ম হয়। ইহারা নিরলসভাবে জারতন্তের ধহংস এবং রাশিয়ায় 
সমাজতাঁল্লক 'বপ্রবের জন্য কাজ করে। এইভাবে ১৯১৭ প্রাঃ ফেব্রুয়ারী মাসে পুশ 
'বিপ্রবের ক্ষেত প্রস্তুত হয়। বলশোভক দল এই সময় নিরলস প্রচার চালাইয়া শ্র্ণক, 
সেনাদল ও কৃষকদেৰ মধ্যে সংগ্রাম মনোভাব সঘ্টি করে। নির্বাসিত কাঁমিীন্ট 
নেতারা দেশের এই সংকট সময়ে যেকোন উপায়ে দেশে ফিরিয়া আসিয়া পারাশ্ছিতি 
আয়ত্বে আনার চেষ্টা করেন। সূইজারল্যাণ্ড হইতে লোনন এবং আমেরিকা হইতে 
টাস্ক স্বদেশে চাঁলয়া আসেন । ঘন ঘন শ্রামক ধর্মঘটে রাশিয়া কাঁপিয়া উঠে। 

অবশেষে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বলশোঁভকদের ডাকে পেট্্োগ্রাড শহরের কারথানাগহালতে 
ধমণঘট অনুষ্ঠিত হয় । জার সরকার ধর্মঘট শ্রামকদের বিরুদ্ধে সেনাদল পাঠাইলে 
সেনারা শ্রামকদের পক্ষ নেয়। লোননের নেতৃত্বে শ্রামকরা পেস্্রোগ্রাডে একাঁটি 
সোভিয়েত বা স্বশাসিত পাঁরষদ গঠন কাঁরয়া কল-কারখানাগৃলি তাহাদের নিয়ন্তণে 

শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থা! 

শমিক বিদ্রোহ 

রুশীকরণ দীি 

সোশাল ডেযোক্রাট গল 



৩৯২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

আনিয়া ফেলে । জারের সেনাদল পেক্ট্রোগ্রান্ড দখল কাঁরতে ব্যথ“ হইলে ভার নিরুপায় 
হইয়া চতুথ ডুমা বা জাতীয় পরিষদের আঁধিবেশন ডাকেন ॥ ডুমার স্দসারা জারকে 
পদত্যাগে বাধা করেন । ডুমার নদে'শে একট অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। লুভভ 
হন ইহার রাষ্ট্রপাত। এইভাবে প্রথম রুশ বিপ্রব ঘটে। 

অন্ট্রোলক্প ১৯১৭ গ্রীঃ বিপ্রীলেল্র ক্াল্পপ লা ললস্পেত্ডিন্চ 
জিপ্রবেক গল্প (17176080565 01 1819 13০18186৮11 [36501061018 01 

[1৩ 9০90710 789510 136501011,)0)) ৪ ১৯১৭ প্রঃ রাশিয়ায় ফেতর,য়ারপ বিপ্রবের 

কারণগুলিই হিল ১৯১৭ প্রঃ অন্টোবর বিপ্লবের কারণ । (আগে পৃঃ ৩৮৭ দ্রত্টবা )। 

১৯১৭ শ্রীঃ ফেরুয়ারী মাসে জারতন্মের পতন ঘটে । জার সরকারের 

পতন ঘ।টলে ল্ভভ ও কেরেনেস্কির নেতেত্ে রাঁশয়ায় প্রজাতন্ত্র 
ঘোঁষত হয়। রুশ বপ্রবের প্রথম পায় সমাপ্ত হয় । কন্তু রুশ বিপ্লব কেবলমান্ত 
প্রজাতঃ্ত ঘোবিত ছ।রা সম্পূর্ণ হয় নাই ॥ এই বিপ্লবকে পণ পারণাতিতে আনিবার 

জন্য একি দ্বিতীয় বিপ্লবের দরকার হয় । ১৯১৭ শ্রী ফেরুয়ারী মাসে গেট্রোগ্রাড 
শহরে বলশোভিক দলের নেতৃত্বে একটি শ্রামক সোভিয়েত স্থাপিত হয়। স্থানীয় সেনাদল 

এই সোভিয়েতের প্রতি আন-গত্য জানায় । এই সোভিয়েতকে দমন কাঁরিতে অপারগ 
হইয়া জার "দ্বিতীয় নিকোলাস ডুমা॥ অধিবেশন ডাকেন । ফলে রাশিয়ার প্রজাতন্ত্র 
ঘোঁষত হয়। সৃতন্নাং ১৯১৭ খ্রীঃ ফেরুয়ারণ হইতে রাশিয়ায় দুইটি সরকার গাঠত হয় 
এবং ইহারা ছল পরস্প্র-বিরোধণ । বলশেভিকদের ছারা গঠিত পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত 

ছিল দ্ঢ মঃল। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের অনুকরণে রাশিয়ার অন্যান্য শহরগযীলতেও 
চ্ছানাীয় সোভয়েত স্থাপিত হয়। 

রুশ সোসাল ডেমোক্রাট দল বিশেষতঃ বলশোভিক গোম্টী অনহভব করেষে, 

কেন্দের প্রজাতন্ত্র রুশ বংঙ্জোয়াশ্রেণর দ্বারা গাঁঠত। সুতরাং ইহা বঃজোয়াশ্রেণীর 
স্বাথ'রক্ষা কারবে। এই প্রজাতন্প ছারা শ্রামক শ্রেণার আশা- 

কেন্দ্রীয় সরকারের রী ৫ ৫ 
প্রতি বলশেতিক্ষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। মাকর্সবাদী বলশোঁভিক দল মনে 
বিরোধিতা কাঁরত যে, মেহনত” শ্রামকদের ছ্বায়া সরকার গাঠিত না হইলে প্রকৃত 

সমাজতন্ম স্থাপিত হইবে না। সতরাং বলশোভক দল কেন্দ্রীয় 

প্রজাতন্বের প্রতি আনৃগতা দেয় নাই । তাহারা পেপ্রোগ্রাড সোভিয়েতকে লইয়া সরকার 
গঠনের কথা চিন্তা করে। 

সোস্যাল ডেমোক্কাট দলের একটি গোম্ঠ বিশ্বাস কারত যে, রাশিয়ায় শ্রামকরাজ 
প্রাতষ্ঠার সঠিক সময় উপাচ্ছিত হয় নাই । এই গোষ্ঠী মনে করিত ষে, রাশিয়ায় সবেমাতর 

বজজোয়া বিপ্লবের হারা বুঞ্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা পাইয়াছে | বেয়া 
সোস্যাল ডেমো টদের ট 
ধা শাসনের অবক্ষয় দেখা দিলে তবেই শ্রীমক বিপ্লবের উপযন্ত সুযোগ 

আসবে সৃতরাং শ্রামক বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করতে হইবে। 
এই ধারণা হেতু তাহারা কয়েকাঁট শহরে সোভিয়েত গঠন কাঁরলেও, তাহারা কেন্দ্রীয় 
সরকার গঠনে নিরুংসাহ থাকে । 

দ্বিতীয় বিপ্লবের দুচন। 



রুশ বপ্রব (১৯১৭ প্রণঃ) ৪ বলশোভিক শাসন ৩১৯৩ 

এই সময়ে বলশেভিক নেতা লোৌনন সুইজাধল্যাণ্ডে নির্বাসন হইতে ঈ্বদেশে 
ফিরিয়া আসেন। তান ১১১৭০ শ্রীঃ এপ্রল মানে তাঁহার বিখ্যাত এপ্রল থাসস ঘোষণা 

ৃ করেন। এই থাসসে লেনিন বলেন যে.-১) ফেয়ার 
লেনিনের এপ্রিল & নি 
থিসিস বিপ্লবে বৃজোৌয়া শ্রেণীর জয় হইয়াছে! ইহাতে শ্রামকদের সম্তুষ্ট 

হইবার কিছ নাই । (২) বুর্জোয়া শাসনের তথাকথিত সংকটের 
জন্য অপেক্ষা করিবার দরকার নাই । বংঙ্জোয়া বপ্রব ও শ্রামক বিধ এক সঙ্গে চলিবে 
এবং শেষ পর্যন্ত শ্রামকরা ক্ষমতা দখল কাঁরবে। (৩) শ্রাকের স্বাথে মতা এখনই 
দখল করিতে হইবে । আর দেরী নয়। শ্রমিক সোভিয়েতগযাল শহর ও গ্রামে আবিলদ্ে 
সকল ক্ষমতা আঁধকার কারবে। ইহারা কেন্দ্রীয় প্রজাতন্কে আনুগতা দিবে না। 
(৫) বুজ্য়া প্রজাতম্ত্রী সরকার জার্মাননর বিরহশ্ধে যে বুষ্ধ চালাইতেছে ইহা 

হইল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ । ইহাতে রুশ জনগণ সহযোগিতা কবিবে না। (৬) তান 
রুশ সেনারদল ও শ্রীমকদের এই বিপ্লবে সামিল হইবার জন্য আহবান জানান । 
সৈন্যদলকে সতর্ক কাঁরয়া লোনন বলেন যে, সোভিয়েত সরকারের সাহত সহযোগিতা না 

কারলে তাহাদের ফল ভোগ কারিতে হইবে । 

সোস্যাল ডেমোক্যাট দলের সংখ্যা গরু অংশ লোনিনের এাপ্রল থাসিস গ্রহণ করে। 

এজন, তাহাদের নাম হয় বলশোভিক। ৬ই -৭ই অক্টোবর বলশোভক দঙ্গ, পেদ্রোগ্রাড 
শহরের শ্রামক ও সেনাদলের সহায়তায় সরকধেশ আঁফস্গতল দখল 
করে। ইহার ফলে কৈরেনোস্ক সরকারের সদর দপ্তর দখল 

হইয়া যায়। অনুফ্পভাবে রাশিয়ার বাভন্ব স্থানে বলশেভিকদের দ্বারা গঠিত 
সোভিয়েতগুল ক্ষমতা দখল করে । ইহার পর পেট্রৌগ্রাড শহরে সবরুশীয় সোভিয়েতের 
কংগ্রেস আহত হয়। এই কংগ্রেসে পেট্রোগ্রাডের সোভিয়েতকেই ্বদন্দ্রীয় সোভিয়েত 
বালয়া আনুগত্য জানান হয় । এইভাবে রশ বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় । ইহা ১৯১৭ প্রগীঃ 
অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয় । কিন্তু বিপ্লবী কালপপ্জশ অনুসারে ইহাকে নভেম্বর 
বিপ্রব বলা হয়। 

এথানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কেন্দ্র প্রজাতন্ত্র বা অঙ্ছায়শ সরকারের এত সহজে পতন 
ঘটে কেন? ইহার কারণ এই যে কেরেনেস্কিন নেতৃত্বে যে কেন্দ্ুয় প্রজাতম্ গঠিত হয় 

তাহা নিজেকে দঢ়মৃল কারবার জন্য কোন ব্যবস্থা লইতে পারে 
নাই। প্রথমতঃ, কেরেনেসিক সরকার শ্রামক শ্রেণনর কলাণের জন্য 
কোন সংগ্কার না করিয়া প"জিবাদী নীতি লইয়া চলে। যুদ্ধের 

দরুণ দেশে যে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়, ইহা তাহার প্রার্তকারে অসমর্থ হয় । ছিতীয়তঃ, 
রাশিয়া জনমত যৃচ্ধ ত্যাগ কারয়া শান্তির দাবী জানায়। রশ সেনাদল শান্তির 
দাবীতে মুখর হইয়া উঠে। কিম্তু কেরেনেস্ক প্রশাসন জাম্ণনীর বিরুদ্ধে হক্ধ 
চালাইতে বদ্ধপরিকর হয়। এজন্য কেরেনোস্ক সরকারের জনীপ্রয়তা বিনষ্ট হয় । 

তৃতীয়তঃ, কেয়েনোদ্ক সরকারের কোন সংগঠন ছিল না । শ্রামক ইউনিয়নগৃল ছিল 
বলশোঁভকদের হাতে । সৈনাদলে বলশোভিক প্রচারের ফলে সেনাদলের বহূলাংশ 

অট্টোবর বিপ্লব 

কেরেনেস্কি সরকারের 

ছু্বলতা 



৩৪ ইওয়োপের ইতিহাসের র্পরেথা 

ছিল তাহাদের পক্ষে । এইভাবে প্রজাতান্তিক সরকারের ভিত্তি দুব'ল হইয়া 
পড়ে । 
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নেতা লোৌনন ও তাহার সহযোগিরা রাশিয়াকে একাটি সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রে পারণত করার 
কাজে হাত দেন। বিপ্লবের প্রাক্কালে লোনন শ্রামকদের রহট, কৃষকদের জমি ও 

সেনাদলকে শাশ্তি দানের প্রাতশ্রুাতি দিয়াছিলেন। তাহা পরণের জন্য বিপ্লবী সরকার 
আত্মানয়োগ করে । 

লেলিন সবপ্রথম জার্মানীর সাহত যুদ্ধ বন্ধ কারয়া শান্ত স্থাপনের কাজে হাত 
দেন। এই উদ্দেশ্যে শান্তর শত আলোচনার দায়ত্ব গাহার সহকারণ ি'ও ট্রুট[স্ককে 

দেওয়া হয় ।॥ ট্রটস্কির প্রচেম্টায় কাইজারের জামণনীর সাহত 
ব্েম্টীলিটভগ্কের সামন্ধ (71580 0£ 73155611095) স্বাক্ষারত 

হয়। এই সাঁম্ধর দ্বারা প্লাশিয়া জাম্ণনপকে বহূচ্ছান ছাড়য়া 
তে প্রাধ্য হয় । লোনিন ব*বাস কাঁরতেন যে, রুশ বিপ্লবকে চ্থায়ণ কারতে হইলে যুদ্ধ 
বন্ধ কারগ্না আঁবলঘ্বে শান্তি স্থাপন করা দরকার । এইজন্য তান জামণানখর প্রদ্তাবিত 
সাম্ধর কঠোর শতগহীল স্বীকার করেন । ব্রেম্টীলটভদ্কের সাম্ধি দ্বারা পোল্যাণ্ড, তিন 
বাঁচ্টক রাজা, 'ফিনল্যাণ্ড, বাইলো রাশিয়া, ইউক্রেন এবং ট্রান্সককেসিয়ার একাংশ 
প্লাশিয়াকে ত্যাগ কারতে হয় । এছাড়া জার্মানকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। জাম্মানগর 
সাহত শান্ত চ্থাপিত হওয়ায় বলশোঁভিক সরকার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে । শান্ড 
স্গাপনের পর আভ্যন্তরীন সংগঠনের কাজে হাত 'দিতে বলশোভক সরকার 
সক্ষম হয়। ব্রেন্টালটভস্কের সন্ধি লোননের কুটনোতিক দক্পদা্শতার পারচায়ক 
[ছল। 

(1) বিপ্লব রুশ সরকার সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠার জন্য 'বাভন্ন আইন রচনা করে। 
(১) তুমা বা সংবধান সভাকে বাতিল করা হয্ন। প্রজ্জাতম্ত্রী সরকারের বহু সদস্যদের 

নির্বাসিত করা হয় । (২) মস্কো ও পেট্রোগ্রাড শহরের 

মিউানাদপ্যালিটিগালকে ভায়া দেওয়া হয । কারণ এই 
1মউননীসপ্যাল কামিউনগুলি ছিল বঙ্গশোভক বিরোধী ॥ (৩) জারের 

আমলের [সনেট ভাঙিয়া দেওয়া হয়। (৪) জেমেন্টভো বা জেলা পারষদগদীলকেও 
ভাঙয়া দেওয়া হয়। এই জেলাগঙ্গ বুর্জোয়া সংবধানের সমথ'ক ছিল। 

(6) সেনাদলে আফসার নিয়োগের নিয়ম বদল করা হয়। সাধারণ সেনার মধ্যে 
যাহারা বিপ্লবের প্রাত অনুগত ছল তাহাদেরই আফসার নিয়োগ করা হয় । (৬) সেনাঘলে 
শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পৃরাতন আইনকানুন লোপ করা হুয়। সেনাদের মধো পুরাতন 

শ্রেণশীবভাগ লোপ করা হয়। 
(1) (১) রাশিয়ার জাতপয় গীর্জাকে রাষ্ট্র হইতে সম্পর্ণ পৃথক করা হয়। 

ব্রেষ্টলিটভন্বের সন্থির 
শর্ত 

পুরা তনতস্থকে ধ্বংসের 

আইন 
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(২) গাঁজার ভূসম্পত্তিগুলি রাষ্ট্র আধগ্রহণ করে। (২) রুশ নাগাঁরকদের বিবাহ 
দান ও বিবাহ-বিচ্ছেদ দানের আঁধকার গজণার হাত হইতে তুলিয়া 

বীনিয নেওয়া হয়। (৪) ধর্মীনরপেক্ষতাকে রাশ্ট্রীয় আদশ“ 'হসাবে 
গ্রহণ করা হয়। 

(11) অথনোতক ক্ষেত্রে বলশোভিক সরকার সুদরপ্রসারী পারিবতন ঘটায় | 
(১) কল-কারখানা, খ'মার, ভূসম্পত্তি, বান্তগত সম্পাত্ত সকল কিছুই আধগ্রহণ কাঁরয়া 

রাষ্ট্রের সম্পত্িতে পাকণত করা হয়। (২) উৎপাদন ও ব্টন 

সমাপতঙ্ প্রতিঠ। উভয় ব্যবগ্ছাই রাষ্টের নিরন্ণে আনা হয়। শিপ কারখানাগুলি 
সরকার 'নয়ন্ণে আনা হয়। (৩) বৃহৎ জমিদার”, খামার, কুলাক বা জোহ্দারদের 
জমি এমন?ক কৃষকদেক্স জামও রান্ট্রের সম্পাস্ততে পারিণত করা হয় । (8) সম্পত্তি 
অধিগ্রহণের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দান নিষিদ্ধ হয় । (৫) শ্রম দ্বারা জীবিকা অজ'ন 
কারতে দকলকে বাধা করা হয়। (৬) ব্যান্তগত সম্পান্ত লোপ পাইলে সমাজে শ্রেণীভেদ 
লুপ্ত হয়; (৭) রেশানং দ্বারা খাদ্য বন্টনের আইন করা হয়। শহরের প্রতি 
পারবারকে বেড কাড বা রুটর কা দেওয়া হয় । এই কাড অনুসারে খাদা বন্টনের 
ব্যবস্থা কর হয়! (১০) ব্যাঙকগহীলর জাতীয়করণ করা হয়। (১১) সরকারী ঝণ 
বাতিল করা হয় । (১২) বৈদেশিক ঝণ ও সম্পৃত্ত আঁধিগ্রহণ করা হয়। (১৩) শ্রমকেই 
একমাণঘ মর্ধাদা দান করা হয়। (১৪) কুলাকশ্রেণী জাম না ছাড়িয়া সরকারের আইন 
অগ্রাহা করলে কুলাকদের কড়া হাতে দমন করা হয়। এইভাবে সমাজতন্ স্থাপন 
করা হয়। 

(1৮) ইতিমধ্যে কেরেনোস্কি ও তাঁহার সমথকরা বিপ্লবী সরকারকে ধংস করিবার 
জন্য প্রাতীবপ্রবশ চক্রান্ত করেন। কুলাকশ্রেণণও ইহাদের দামিল হয়। পশ্চিমী 

সরকারগযাল ইহাদের অস্ত্র সরবরাহ করে। সাইবোরয়া হইতে 

বিরান ইউক্রেইন পর্যন্ত রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে এই প্রাতিবিপ্লবণ শান্ত শ্বেত 
সম্মাস (৬1১10676707) চালাইতে থাকে । ডন নদীর উপত্যকা ও কুবান উপত্যকার 
কসাক কৃষকল্পা বিপ্লবী সরকারের বরোধিতা করে।১ জারের আমলের সেনাপাঁতিরা 
যথা, ডোন!কন, কোলচাক, যুডেনিখ প্রভীতি এই প্রাতীবিপ্রবী সরকারের পক্ষ লইয়া হণ 
ঘোষণা করে। 

বলশোঁভক বিপ্রব ও রাশিয়ায় সমাজতম্ প্রাতিষ্ঠা বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মনে 
দারুণ প্রেরণা দেয় । পাশ্চমের ধনতন্মণ সরকারগুলি আশওকা করে যে, ফরাসী বিপ্লবের 
যারা মত, বলশোভিক বিপ্লবের ঢেউ তাহাদের দেশে ছড়াইয়া পাঁড়বে। 

কারণ লেনিনের একটি উত্তি তাহাদের আশৎকা ঘটায়। লোনন বলেন 
যে, “ইওরোপে কমযনিজম বা সাম্যবাদ প্রসারিত হইবার বৈজ্ঞানিক 

গদ্ভাবনা আম দেখিতে পাইতেছি” । (7 965 015 90752 01 00101001015) 
10 20101015176 10 01578000606 5016116160 01601000010 )1 রশ বিপ্লবের 

১,176 25366 প্রা1০ ৪ 60৩ 10০0১---. 8০01080%, 



৩৯৬ ইওরোপের হীতহাসের র.পরেখা 

বি*বজনীন আবেদন বৃজোয়া রাষ্ট্রগালর বিরান্তর কারণ হয়। 'দ্বিতখয়তঃ, বলশোভিক 
সরকার '্রিশান্ত আঁতাতের শর্ত অগ্রাহ্য কাঁরয়া এককভাবে জামণনীর সাহত 
ব্ে্টালটভস্কের সন্ধি স্থাপন করিলে পশ্চিমী রান্ট্রগুল মনে করে যে, “ইহা দ্বারা 
তাহাদের পিছন হইতে ছহারকাঘাত করা হইয়াছে” তৃতীয়ত, বলশোভিক সরকার 
বৈদোশক খান ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি ক্রুদ্ধ হয়! উপরোন্ত 
কারণে বলশোভিক সরকারকে ধবংসের উদ্দেশ্য ইঠলশ্ড, ফ্লাপ্স, মাক দেশ প্রভৃতি 
ধনতন্বাদী শান্তগ্ীল র্শ সীমান্তে সেনাদল পাঠায় ॥ তাহারা প্রতিবপ্রব* ব্বেতরুশ 
নেতাদের সাহায্য দেয় । দেশের ভিতর প্রাতি বিপ্লবী শ্রভ্যুথান এবং বাঁহর হইপুত বৈদেশিক 
শান্তর আক্রমণ এই লাঁড়াশ'ীর চাপে পাঁড়য়া বলশোভিক সরকার দারুণ সঙ্কটে পড়ে । 

লোননের নেতৃত্ব এবং তাঁহার দুই সহকমণ ট্রটাঙ্ক ও স্টালিনের দক্ষতা বলশোভিক 
সরকারকে এই দারুণ বিপদ হইতে মুক্ত করে । স্টালিন, চেকা নামে এক গুপ্ত পৃলিশ- 

ূ বাহদী গঠন করেন। ইহার সাহাযো তান প্রতীবপ্রবী এবং 
বৈদেশিক শক্তিকে হি ্ £ ৬৫ 
বারা কুলাক 'বদ্রোহীদের ধংস করেন । এদিকে ট্রটাস্ক সামারক কমিশনার 

[হসাবে নিষ-ন্ত হইয়া শ্রামক ও কৃষকদের সাহাযো সেনাদল গঠন 

করেন! ইহাদের লইয়া তিনি লালফৌজ (7২০ 4110 ) গঠন করেন। জারের 
আমলের ৫০ হাজার দেশভন্ত সামারক আফসার, লালফৌজকে যুদ্ধ শিক্ষা দিয়া 
প্রীতাবপ্রবী ও বাহঃশত্ুর বিরুদ্ধে গরিচালনা করেন। রুশ জাত হইল স্বভাবতই 
দেশপ্রোমক । সংতরাং বৈদৌশক আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহারা স্বতঃম্ফৃতভাবে রণখয়া 
দাঁড়ায় । ভাছাড়া বপ্লবী সরকারের প্রাত শ্রীমক ও দাঁরদ্রশ্রেণ? ছিল খুবই জনুগত । 

সুতরাং রুশ সরকার শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল প্রাতরোধ সহঙ্ট করে। 

বৈদেশিক শান্তগাঁলির ধারণা ছিল যে, রুশ জনগণ তাহাদের 
মান্তদাতা মনে কাঁরয়া, তাহাদের স্বাগত জানাইবে। 1কন্তু দেশপ্রেমিক রৃশদের 
বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া বিদেশখ শাল্তগীল তাহাদের সেনা ফিরাইয়া নেয়। 

প্রতীবিপ্রবী সেনাদল ১৯১৯ শ্রীঃ পেট্রোগ্রাড শহরের কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। কিন্তু 
লালফোৌজের প্রতিরোধ ও জনসমর্থনেয় অভাবে তাহারা পিছ? হঠিতে বাধ্য হয়। 
প্রীতীবপ্লবী নেতারা পুরাতন জোতদার বা কুলাকদের সমর্থন করায়, তাহাদের জনাপ্রয়তা 
নন্ট হয়। শেষ পধণ্ত বিপ্লবী সমাজতাশ্ন্িক সরকার পূণ“ জয়লাভ করে । রুশভূঁম 
ম্বেতরহশদের সন্পাসমুক্ত হয়। বিপ্রবব রুশ সরকার প্রাতাবিপ্লবীদের নিচ্চুর শাস্তি 
দেয়। গুপ্ত পালিশ বা চেকার হাতে বহ্ লোক মারা পড়ে। বহু বৃজেয়াপন্থী 

সাদা রুশ বিদেশে পলাইয়া প্রাণ বাঁচায় । 

রাশিয়ায় বৈদোশক আক্লমণ প্রাতহত হইলেও পোল্যাণ্ডের সাহত রাশিয়ার ষুদ্ধ 
চলতে থাকে । পোল জাত দঘকাল ধাঁরয়া রাশিয়ার অধাঁনে ছিল। এজন্য পোদে 

মধ্যে রাঁশয়ার প্রতি বৈরী মনোভাব দেখা দেয়। তাহারা বিপ্লবী 

রূশ সরকারকে ধ্বংস করার সঙ্কঙ্প নেয়। তাছাড়া পোলজাতির 

উদ্দেশ্য ছিল য়াশয়ার শস্যাগার ইউক্রেনের বৃহৎ অংশ আঁধকার করা। ইউরেনবাসীরা 

প্রাতবিপব দমন 

পোল যুদ্ধ 



রুশ বিপ্রব (১৯১৭ প্রঃ) £ বলশোভক শাসন ৩৯৭ 

রূশ জাতর অন্তভুন্ত ছিল না। তাহাদের মধ্যে স্বতন্্তার বাজ বাানয়া ইউক্লেনকে 
রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত করা হয়। রা1শয়ার প্রাতীবপ্পবী সেনাপতি র্যাঙ্গেল 
( 19216) পোলদের সামীরক লহায়তা দিলে গোলদের শস্ত বাড়ে। ফরাস? 
সরকারও পোলদের পক্ষ নেয় । 

পোল যৃদ্ধে লালফোঙ্জ বিরাট সফলতা দেখায় ॥ সেনাপাত তুখাচেভস্কীর নেতৃত্থে 

লালফোজ পোলদের হঠাইয়া পোল্যাণ্ডের রাজধানখ ওয়ারশর ?নকট চলিয়া আসে। 
....... তুখাচেভস্কীর লক্ষ্য ছিল ওগলারশ আাঁধকার কারয়া পোলদের নাত 

চা স্বীকারে বাধ্য করা। কিন্তু 'মন্রশান্ত পোলাণ্ডকে বাঁচাইবার 
সহিত সম্পর্ক, জন্য কাজন লাইন ধরিয়া যুদ্ধ বিরাত ঘোষণা কারলে রাঁশয়া 

বাধ্য হইয়া তাহা মানিয়া নেয়। 'রগার সাম্ধ দ্বারা র:শ-পোল 
যুদ্ধের অবসান ঘটে । ইউক্রেনের কিছ? অংশ পোল্যাণ্ডের হাতে চলিয়া যায় । রাশিয়ার 

অপরাদকের লধমান্ত সুরক্ষিত কারবার জন্য রুশ সরকার প্রাতিবেশী পারস্য, বাচ্টিক 
রাষ্ট্রগুলি. রুমানয়া ও তুরস্কের সাঁহত অনাক্রমণ ছুন্ত স্বাক্ষর করে। 

লোনন বৈদোশক সমস্যাগযীলকে দ্ঢ় হাতে মোকাবিলার পর আভ্যন্তরীণ সংগঠনের 
দিকে দৃক্টি দেন। ১৯১৮ থ্রীঃ যে অন্থায়ী সংবধান দ্বারা রুশদেশ শাসনের ব্যবদ্থা 

করা হয়, তাহা ১৯২৪ শ্রীঃ বাতিল করা হয় । ১৯২৪ প্রঃ রাশয়ায় 
একি অস্থায়ী সংাবধান গৃহীত হয় । এই সংবিধানে (১) রাশিয়াকে 

সংযুন্ত সো 1ভঞ্েত প্রজাতঙ্ঘ (01050 9০৬160 90০191191 ২০00110 01 70.5 5.২) 

বালয়্া ঘোষ করা হয়। এই সংযুক্ত প্রজাতন্মে নিয় লাখত অঙ্গরাজা 'ছিল যথা, 

(ক) ইউক্রেইন, (খ) শ্বেত রাশি্না, (গ) ট্রাম্স ককৌশয়া, (ঘ) তুককমেন, (৩) উজবেগ, 
(6) তাঁজিক॥। ১৯৩৬ ঘ্র1ঃ এই অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১। (২) দেশের রাম্ট্রনোতিক 

ক্ষমতা ৪ট সংস্থার মধ্যে ভাগ কাঁরয়া দেওয়া হয়, যথা, (ক) সোভিয়েতগল, 
(খ) 0 চ.9 0. অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউনিষ্ট পাটি” (গ) গৃস্ত পুলিশ, 
(ঘ) সেনাদল। (৩) দেশের শাসন ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে রাখা হয়। 

জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে যোগসুত হিসাবে সোভিয়েতগুলি কাজ 
করে। 

(৪) সে্িয়েত গঠনের জন্য নিয়ালিখিত ব্যবন্া স্থির করা হয়, যথা, (ক) প্রাতি 
গ্রামে একট করিক্লা গ্রাম সভা বা গ্রামবাসীদের ছারা সোভিয়েত নিবণচিত হইবে। 

(খ) গ্রাম সোভিয়েতগ-লির সদস্যরা আগলিক সোভিয়েতের 
সদসাদের নিবণচন কারবে। (গ) আগুালক সোভিয়েতগাল 

প্রাদেশিক সোভয়েতের সদস্যদের নিবশাচন করিবে । (ঘ) প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলি 
প্রজাতন্মের সেঃটভয়েত সদস্যদের নিবাচন করিবে। প্রজাতন্দের সদস্যরা কেন্দুয় 
সোভিয়েত বা ইউনিয়ন সোঁভিয়েতের সদস)দের নির্বাচন কাঁরবে। ($) ইউানয়ন 
সোভিয়েত বা কেন্দ্রীর সোভয়েতের সদস্য সংখ্যা হইবে ২ হাজার এবং দুই বংসর অন্তর 
ইহার আঁধবধেশন বসিবে। (৬) ইউানয়ন সোভিয়েত কেন্্র'য় সরকারের শাসনকতণদের 

সংবিধান রচনা 

সোভিয়েত গ:৮ 
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বা সংগ্লীম সোভিয়েতের সদসাদের নিবাচন কারবে। (৭) সংপ্রম সোভয়েতের 
তরফে একটি মন্ত্রীসভা বা কাউন্সিল অফ পিপলস কাঁমশার দেশের শাসনকাধ 
চালাইবে। (৮ স্বয়ং লেনিন ছিলেন এই মল্্ীসভার প্রধান। তাঁহার মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকেন। 

৯) রুশ সংাবধানে সোভিয়েতগহলই শাসন ব্যবচ্থার বৈধ-সংস্থা হইলেও, কার্তঃ 
0. 0১. 9. 0. বা রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলই ক্ষমতার আসল আঁধকারী ছিল। রাশিয়ায় 

0:0৮. ৪ 9, বা রুশ কমিউনিষ্ট দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক 
পোতিয়েত কমিউনিষ্ট . 
পা দলের আন্তিষ্ব ছিল না। (১9) সোভিয়েতের গঠনের অনুসরণে, 

রুশ কাঁমউনিন্ট দলকে গঠন করা হয়। গ্রাম হইতে জেলা, প্রদেশ 
স্তর পার হইয়া কেন্দ্রীর স্তর পযন্তি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় পাট কংগ্রেসের ৩০০০ 
সদস্য দলের কেন্দ্ুয় কমিটির সদসাদের নবাচন করিত। কেন্দ্রয় কাঁমাঁটির অস্তভুন্ত 
ছিল পালটবায়ো । এই পাঁলটবুযরোর সদসারাই ছিলেন আসল ক্ষমতার মালিক। 

ইহারা যে নীতি নধণরণ কাঁরতেন তাহাই সরকার কায'করগ কাঁরত। পলিটবযক়োর 
সম্পাদক 'ছিলেন খুবই ক্ষমতাশালী লোক। 

লোনন ১১২১ প্রঃ নব অথনশতি প্রবত'ন করেন। ইহাকে নেপ (. চু. ০০ 

বত 16010171109 [01105 ) বলা হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ বশোভক বিপ্লবের পর উগ্র 

. মাকসবাদণরা রাশিয়ায় সকল প্রকার ব্যান্তগত সম্পত্তির লোপ করে। 
অর্থ নেডিক সক ইহার ফলে কী ও শিল্পে দার:ণ মন্দা দেখা দেয় । কৃষকেরা 
তাহাদের ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল চড়া দামে 'বক্ুয় কারবার চেস্টা করে। খাদ্যের দাম 
বাড়লে শহরের লোক ও শ্রীমকদের অস্াবধা হয়। এজনা সরকার জোর করিয়া 

কৃষকদের নিকট হইতে বাড়তি ফসল আঁধগ্রহণের চেষ্টা করে । কৃষকেরা ইহার প্রাতিবাদে 
তাহাদের খোক্কাকীর মত জাঁম চাষ কারা, বাকী জাম অনাবাদী রাখে । ফলে ১৯২০- 

২১ প্রঃ রাশিয়ায় দারুণ খাদা সঙকট দেখা দেয়! তাছাড়া ভিল্গা ও ডন উপত্যকায় 

১৯২০ শ্রঃ দারুণ অনাব্ান্ট ঘটে। এজন্য শস্যহানি হয়। রাশিয়ার দহতক্ষ দেখা 

দেয় । এমতাবস্থায় মারকন যবু্তরাণ্্র হইতে গম আমদানী কারয়া অবন্থার মোকাবিলা 

করা হয়। বখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোক রাশিয়ায় গম পাঠাইবার জন্য নাক 

জনগণের নিকট আবেদন কারলে, তাহাতে ফল হয়। এমতাবস্থায় লোনন বুঝিতে 

পারেন যে, রূশ সরকারের ভুমনগাঁত পারবতন করা দরকার । 

[বপ্রবের পর রাশিয়ার শিহুপ-বাণজোর ক্ষেত্রেও দারুণ মন্দা দেখা দেয়। আাঁমক 

শ্রেণর মধ্যে শঙ্খলার অভাবে উৎপাদন কমিয়া যায়। সরকারা কারখানাগুলিতে শিল্প 

দব্য উৎপাদন হাস পায়। রেল ইঞ্জনের অভাবে রেল চলাচলে বিপ্ন ঘটে। খাদা ও 

1শকপদ্রবোর উৎপাদনে ঘাটতির দরুণ দ্রব্যমূল্য খুবই বাঁড়য়া যায়। সাধারণ লোকের 

দুংখ-দুদশা বাড়ে। 
এই অবস্থার প্রাতকারের জন্য লৌনন ১৯২১ খ্রীঃ উগ্রপণ্থী মাকণসবাদীদের প্রাতিবাদ 

অগ্রাহ্য কারয়া তাহার বিখ্যাত নেপ (27১) বা নব অর্থনীতি প্রবর্তন করেন। ইহাকে 
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প্রাগমেটিক সাম্যবাদ বা প্রয়োজনাঁভত্তিক সাম্যবাদ বলা হয়। ইহার অথ এই ছিল 
যে, রাশিয়ার প্রয়োজন বাঁঝয়া সাম্যবাদ? নীতি প্ররোগ কয়া হইবে। মাকসবাদকে 

অক্ষরে অক্ষরে প্রয়োগ করা হইবে না । এই নব অর্থনশাতির ভিত্তি 
ছি এই ছিল যে, (১। ক্ষুদ্র জমর মালিক ও ক্ষতদ্র বাবসায়শদের 

সমপান্ত ফিরাইয়া দেওয়া হইবে । ইহার পশ্চাতে এই য্ান্ত দেখান 

হয় যে, এই ধরনের কৃষক বা বাবসায়ীরা কাহাকেও শোষণ করে না। (২ ইহার ফলে 

'নয়-মধ্যবিজ্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। (৩) বৃহৎ শিল্পপাঁত, ব্যবসায়ণ ও জামদারদের 
আস্তত্ব নাষদ্ধ কাঁরয়া, সমাজতন্ত্রকে স্বীকাতি দেওয়া হয় । অপর দিকে ক্ষ: চাষী ও 
বাবসারীদের মালিকানা দয়া আংঁশক ধনতন্কেও স্বাকার করা হয়। ইহকে মিশ্র 
তর্থনগত বলা যায়। (9) কৃষকরা তাহাদের ক্ষেতের উৎপন্ন ফপল বাজার দরে বিকুয়ের 
সযোগ পায়। (৫) খাদোর ম.লামান যাহাতে বাড়ান না হয় সোঁদকে দ:্টি রাখা হয়। 

(৬) বিদেশ হইতে মূলধন আনিয়া শিপ গঠনের নাতি গ্রহণ করা হয়। (৭) গরাঁব 
কৃষকদের করভার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় ॥ (৮) কুলাক বা স্বচ্ছল কৃষকদের জাময় 
উপর কর বাড়ান হয়। এইভাবে লেনিন তাঁহার শাসনকালে বলশোঁভিক বিপ্লবকে 
নংহত করেন । 

লোনিনের সবশেষ কাতত্ব ছিল বিশ্বের 'বাভিন্ন দেশের নিকট বলশে?ভক সরকারের 
টা স্বীকীতি লাভ। লেনিনের পররান্ট্রমন্ী চিকোরলের কুটনীতির 
টপ ফলে, ১৯২৪ শ্রশ্ঃ ইংলণ্ড সব্প্রথম রাশিয়াকে দ্বীকত দেয়। 

ূ ইহার পর ফ্লা*ম, ইতালী প্রভতি দেশগাঁলি সোভিয়েত রাশিয়াকে 
দ্ব*কাতি দেয় । মাঁকন দেশ বহ্ পরে রশ সরকারকে দ্বীকাত জানায় । 

লেন্নিন্েল ক্ুতিত্র (179 40001656116065 01 16010 05 রুশ 

[বপ্রবের প্রধান নায়ক লেনিনের আসল নাম ছিল ভমাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ 1 কাঙ্জান 
প্রদেশের এক মধ্যাবন্ত পরিবারে ১৮৭০ প্রীঃ লোননের জন্ম হয়। 
লেনিনের পারবারের একি বিপ্রব এতিহা ছিল। তাহার জোহ্ 

ভ্রাতা জারের বিরুদ্ধে বড়ষন্তের জনা ফাঁপীতে প্রাণ দেন । জ্যেন্ঠ ভাতার মতা, লোননের 
উপর গভখর প্রভাব বস্তার করে। তিন জারতন্দের পতন ঘটাইতে প্রাতন্্। নেন। 

লোনন ছিলেন খুবই মেধাবী ছাত্র । তিনি কাজান ি*ববিদ্যালয়ে আইনশান্ত্ে প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হইয়া ডিগ্রথ পান। কিন্তু চাকুরণ বা ওকালতি করা তাঁহার প:ক্ষ সম্ভব 
হয় নাই। ছান্জখবন হইতে তান মাকসবাদের প্রাত আকৃষ্ট হন এবং সোস্যাল 
ডেযোক্রযাট দলে যোগ দেন। বিপ্লবী কাজের জন্য তান পুলিশের নজরে পড়েন ও 
স্বদেশ হইতে নির্বাসত হন। তান সুইজারল্যান্ডে নির্বালনে দিন কাটাইতে থাকেন । 
সুইজারল্যান্ড হইতে তিনি গোপনে স্বদেশের পোস্যাল ডেঘো্রাট দলের সাহত 
যোগাযোগ রাখিতেন ॥ 

[বিদেশে 'নবাসনে থাকলেও, রাশিয়ার কিভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ধায়, এজন্য 
লোৌনন নিরদ্তর চিন্তা কারতেন। তিন ইসকারা পরিকায় বহ্: প্রবন্ধের ছারা রাশরার 

বিপ্লবী ঘলে যোগদান 
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সমাজতন্বের সঠিক পথ সম্পর্কে আলোচনা করেন। লেনিন বিশ্বাস কারতেন যে, 
পালণমেন্টার] গণতঙ্গের মাধামে সমাজতম্ন প্রাতষ্ঠঞা সম্ভব হইবে না। ইওয়োপের 

1ব1ভন্ন দেশে ভ্রমণের ফলে তাঁহার এই ধারণা জন্মায়। শ্রামকদের 
মধ্যে মার্কসীয় তত্ব প্রচার ছারা তাহাদের শ্রেণচেতনা সৃন্টির উপর 

1তনি জেরে দেন । শ্রামকরাই হইল বিপ্রবের হাতিয়ার ॥ একমান্র সর্বহারা শ্রামকরাই 
বিপ্লব আিতে সক্ষম, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন । 

লোনন অলস্ চিম্তাবদ ছিলেন না। আদর্শকে কাজে রূপায়ণের ক্ষমতা তাহার 
?ছল । তাঁহার বাস্ভবজ্ঞান ছিল খুবই প্রথর । 'তাঁন কঠোর পাঁরশ্রম করিতে পারতেন । 

(নিজের বন্তব্কে তানি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝাইতে পারতেন। 

শেষ পর্যন্ত শ্রামকের জয় হইবে ইহা তিনি দ্ঢ বিশ্বাস কারতেন। 

১৯১৭ প্বাঃ ফে্ুয়ার। বিপ্লবের পর, রুশ সোল্যাল ডেমোক্র্যাট দল যখন দিধাদ্শ্ছে 
ভূগিতোছিল এবং ভাঁবষাত কমণপন্থা সম্পর্কে আনাশ্চিত ছিল; সেই সও্কট সময়ে লোৌনন 

[নবসন হইতে স্বদেশে 'ফাঁরক্লা আসেন। জামশানীর কাইজার 
সরকার মনে করে যে, লোনন স্বদেশে ফিরিয়া কেরেনোক্স সরকারের 

[বরো ধিতা কারবেন।! তাহার ফলে জামশনীর বিরদ্ধে কেরেনেকসি প্রজাতন্বের যুদ্ধ 
প্রচেম্টা 'বিড়াম্বত হুইবে। এজন্য কাইজার সরকার তাঁহাকে স্বদেশে ।ফারতে 
সাহায্য করে। 

লোনন রাঁশয়ায় ফাঁরয়া এ্রাপ্রল 'থাসস ঘোষণা করেন ॥। তিনি দঢ়তার সঙ্গে 
বলেন যে, রাশিয়ার বুজে য়া বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় নাই বাঁলিয়া, বাঁসয়া থাংকলে চাঁলবে না। 

বুজেণয়া প্রজাতদ্ঘকে উচ্ছেদ করিয়া শ্রামকদের দ্বারা, শ্রামকের 
এপ্রিল খিসিদ ঘোষণা ড্বাথে" সরকারা ক্ষমতা দখল কাঁরতে হইবে । ইতিহাস যে সুযোগ 
আনয়া দিয়াছে তাহার সন্যবহার না কারলে এই সুযোগ আর আবে না। বুজেয়া 
সরকার এখনও তাহার শিকড় বিদ্তার করিতে গারে নাই £ ইহাকে ধংস করার ইহাই 
উপযস্ত সময় আর দের করা উাঁচত নয়। লেনিনের ডাকে সংখ্যাগরিষ্ত কমিউানষ্টরা 
সাড়া দেয় । তান ইসংকারা পা্রকায় --”?ক কাঁরতে হইবে” বালয়া এক প্রবন্ধে বিপ্লবের 
পন্থা সম্পকে" জানাইয়া দেন । তান ঘোষণা করেন যে, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের 
বাথ রক্ষার জনা চলতেছে । বলশোঁভিক দল ইহা লমর্থন কাঁরবে না। 

“রুট, জাম ও শান্তি” এই তিন ধান লইয়া লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা অক্টোবর 
ধবপ্পুবে ঝাঁপাইয়া পড়ে । বিপ্লব জয়যুন্ত হয়। লেনিন বিপ্লব? সরকারের প্রধান হন। 

গঠিত সমাজতম্ঘী রাষ্ট্রের সম্মুখে যে অসংখা সমস্যা দেখা 
দেয়, নবগঠিত রাষ্ট্রকে ধংস করার জন্য যে বিদেশী আক্রমণ 

আরম্ভ হয়, লোনন তাহা পরাস্ত কারয়া রুশ সমাজতন্তকে জয়ন্ত 
করেন। তাহার কুটনঈীতি জ্ঞান এবং সাঠিক পরিচালনার ফলে রুশ প্রজাতল্প মহাবিপদের 
হাত হইতে রক্ষা পায়। 

চরমপন্থী কমউানম্টদের কাজের ফলে রাশিয়ায় খাদ্য, শিল্প ও অর্থনশীততে সঞ্কট, 

অমিক বি্রব্র আদর্শ 

বাস্তব 'শ 

নির্বাসন হইতে যুক্তি 

রুটি, জমি ও শান্তি" 
ঘ্বানের প্রন্তাৰ 



রুশ বিপ্রব (১৯১৭ শ্রথঃ) £ বলশোভিক শাসন ৪০১ 

দেখা দিলে লোনন প'থিগত কমিউনিজম ছাড়িয়া নব জথ'নখাত বাব. 1. ৮» গ্রহণ 
করেন। ইহা ছিল তাঁহার বাস্তবজ্ঞান ও দরদশি'তার পরিচারক । ই. চ. ৮. প্রবতনের 

ফলে ছোট চাষী ও বাবপায়শরা বিপ্লব সরকারকে আনৃগতা 
জানায়। লেনিন তাহার নব অথ-নবতি দ্বাক্লা ম:লতঃ মাক'সবাদকে 

অক্ষ রাখেন । রাশিয়ার বাস্তব অবস্থা বাঁঝয়া তাঁহাকে সামান্য কিছু আপোষ কারিতে 
হয়। এজন্য লেনিনের নীতিকে মাকসবাদ ও লোননবাদ বলা হয়। 

ইওরোপের ধনতন্রশ দেশগহাীলর সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্ুতার কথা লোনন 
ভাল রকম জানিতেন। এইজন্য তিনি তাহাদের সাহত যে কোন মূল্যে আপোষের 

চেষ্টা না কারয়া বিদেশ? শাস্তগুীলর বিরুদ্ধে রাশিয়ার নিজ মর্যাদা 
অব্যাহত রাখেন । প্যারিসের শান্তি বৈঠকে রাশিয়াকে আহ্বান না 
কাঁরয়া ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরের ফলে পূব ইওরোপে রুশ সমান্ত 

রাশিয়ার মতামত ছাড়াই গঠন করা হয় । এজন্য লেনিন ভার্সাই সান্ধকে নাম্রাজাবাদণ 
চক্রান্ত বাঁলয়। আভাহত করেন। পাঁশ্চম ইওরোপায় দেশগহলি নবগাঠত সোভিয়েত 
সরকারকে স্বাকীত না দিলে, লৌনন হতাশ হন নাই । তানি ইহার প্রতিবাদে জামণনশর 
সাহত র্যাপালোর সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি পাঁশ্চম? দেশগযাীলকে হতবুদ্ধি 
করিয়া দেয় ॥। শেষ পধন্তি সোভিয়েত সরকার আন্তজণতিক স্বীকৃতি লাভ করে। 

১৯২৪ শ্রীঃ এই মহানায়কের যখন জীবনদপ 'নাভয়া যায় তখন সোভিয়েত রাশিয়া 
বিশ্বে সমাজতা্তুক আন্দোলনের [পতৃভুমি হিসাবে স্বীকাত পায়। 

লেন্িননেল্স পন্স সোভিস্েত সব্সক্ান্েক আভ্ডজ্তবীপ 
শগনন্দ ৪ স্টানিনিনেল্স শশানন্ন শীত (1106 8765708] 01880155- 
81920 01 905161 [710107) 91691, 1,021) 80119 200017719172 81017) 02067 

5911 ) 5 ১৯২৪ শর লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট 
পার্টি'র নেতৃত্ব লইয়া লোৌননের দুই সহকমণ স্টালিন ও ট্রটস্কণর মধ্যে ছম্ দেখা ধেয়। 

রা স্টালিন ছিলেন স্বরাশ্্র বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের কতণ এবং 
ভা 9০০২. 0৮9 0 বারুশ কমিউনিষ্ট দলের সম্পাদক। ট্রটস্কণ ছিলেন 
এ সমর দপ্তয়ের কতা । ১৮৭১ প্রঃ জাজয়া প্রদেশে স্টালিনের 

জন্ম হয়। 'তাঁন প্রথম হইতে রুশ কমিউনিম্ট দলের অত্যন্ত সার্রুয় ও সাহস সদস্য 
ছিলেন । ১১১৭ প্রঃ বলশোভক বপ্রবে তাহার বিশেষ ভু'মকা ছিল। অপরাদকে 
টুটস্কণী ছিলেন তীক্ষ। বাদ্ধর আঁধকারী। তান 'ছিলেন গোঁড়া বিপ্লবী । আপোষ- 
নশীতকে তিনি ঘণা কারতেন। রূশ বিপ্লবে ট্রটস্কীরও বিশেষ অবদান ছিল। 
[তাঁনই লাল ফৌজ গঠন কারয়া প্রাতাব্প্রবীদের দমন করেন। 

১৯২৪ শ্রীঃ স্টালিন ও ট্রটস্কীর বিরোধ চরমে উঠে। উভয়ের মধ্যে ব্যান্তত্বের 
সংঘাত ছিল। ইহার লহত আদরের সংঘাত যুস্ত হয়। 

ট্ষীর বিশববিসববাদ (১) ট্রটস্কণ বলেন যে, কেবলমান্ত রুশ দেশে সমাজতণ্্ বিপ্লব 
সফল হইলেও, তাহা স্থায়শ হইবে না । ধনতন্মশ দেশগৃলি সেই 'বপ্রবকে ধংস কাররা 

ইপ্তারোপ (বি. এ১)--২৬ 

নৰ অর্থনীতি 

ভাঁগাই সন্ধির 
বিরোধিতং 



৪০২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ফেলিবে। (২) সমাজতন্পের সাহত ধনতন্ঘের খাদ্য-খাদক সম্পকঁ। উভয়ের মধ্যে 

সহবহ্থান অসহ্ভব । (৩) সুতগ্লাং সোভিয়েত রাশিয়ার উচিত আবলম্বে 'বশ্ববিপ্রবে 

আত্মানযর়োগ করা ॥। এজন্য অন্য দেশের শ্রামকদের 'বপ্পবের ডাক দেওয়া দরকার এবং 
[বপ্পবের জন্য তাহাদের সাহায্য করা দরকার । (5) ধনতন্লী দেশের অথনৈতিক সাহায্য 

লইয়া রাশিয়ার পণবাষকী পাঁরক্পনা সফল করা হইল মাক'সবাদের বিচ্যুতি । 

(৫) সোভিয়েত সরকারের আমল কাজ্জ হইল বন্ধের অন্যান্য দেশে ”াঁজিবাদ বা 
ব্যান্তগত মৃলধনকে ধংস করা । 

টরটস্কীর বস্তব্যয় গ্রাতবাদে একট রাট্টরে সাম্যবাদ সম্ভব হইবে (00000700152 10 

৪ 5111616 51200 ) এই মমে" স্টাঁল্ন একাট 'থাসস রচনা করেন । স্টাঁলন বলেন যে, 

(১) সোভিয়েত রাষ্ট্রের আপাততঃ দরকার হইবে আভ্যন্তরীণ 
রা একা সংগঠন । এই সংগঠন এখন না কারলে সোভিয়েত বিপ্লবের ক্ষাত 

হইবে। (২) সোভিয়েত রাশিয়ার আপাততঃ বব বপ্রবের কথা 
ভাববার দরকার নাই । আপাততঃ রাশয়াকে শান্তশালী কারয়া তোলা দরকার । 
(৩) এজন্য পণবাধকণ পারকজ্পনার উপর জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । (9) পণ্চ- 

বাষিকী পারকহপনার সাফলোর জনা রাশিয়ার বৈদেশিক সাহাযষোর প্রয়োজন । বিশ্ব" 

বপ্রবের কথা ভাবলে এই সাহাযা পাওয়া যাইবে না। (1 যাঁদ সোভিয়েত রাশিয়া 
শান্তশালী হইতে পারে তবে ভাঁধষাতে তাহা বিশ্ব বিপ্লবের পিতৃভুম হদাবে বিদ/মান 
থা'কবে ।১ 

জিনোভিয়েভ* কামানেভ প্রভাতি প্রভাবশাল নেতাদের সাহাযো »্টা'জন ট্রটস্ক- 
পন্থীদের রুশ ক'মউানিষ্ট দল হইতে বাহস্কার করেন ॥ ট্রটস্কী সোভিয়েত ইউনিয়ন 

হইতে বাঁহস্কৃত হন। তান মেক্সিকোতে আশ্রয় নেন। শেষ পযন্ত 
গাপ্তঘাতকের হাতে মে'জকোয় তাঁহার মৃত্যু হয় ॥ অতঃপর, 

1জনো ভয়েভ, কামানেভ ও বুখা?রন প্রভাত প্রভাবশালী নেতাদের 

হাত হইতে স্টালিন নিজেকে মুক্ত করার কাজে হাত দেন। লেনিনের মতের বিরোধিতা 
করার অজহাতে ইহাদের পলিটবুরোর সদস্য পদ হইতে বাঁহ্স্কার করা হয়। ফলে 
স্টালন অপ্রাতহত ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুঝাল পর্যন্ত (১৯৫৩ প্রঃ) স্টালিন 
এই ক্ষমতা ভোগ করেন। 

স্টালিনের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে নিজ আদশ" অনুযায়ণ সংগঠন করা। 

[তান এজন্য পাঁলটবুরো হইতে বিরোধা সদসাদের বাহস্কার করেন । তিনি পঞ্বাধি'কী 
পাঁরকল্পনার মাধামে রাশিয়ার বৈষার়ক উন্নাতির কাজে হাত দেন। 
[তান ছিলেন ইস্পাতের মতই কঠোর । স্বদেশের জন্য যাহা 

দরকার বলিয়া তিনি মনে কারতেন, দ্ঢ় হাতে [তানি তাহাই 
কারতেন। কেহ তাহাকে প্রাতনিব্ন্ত কারতে পারিত না। বহু ইওরোপথয় লেখক 
স্টালনকে লৌহ হায় [ডক্টর বলিয়া আভাহত কারয়াছেন॥ 'িম্তু আইজাক ডায়েট- 

কলা শিপন 
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শত্তি দমন 

ঈালিনের 
একনায়কতঙ্গু 



রুশ বিপ্লব (১৯১৭ প্রীঃ ) ৪ বলশোভক শাসন ৪০৩ 

শারের১ মতে, ব্যক্তিগত জীবনে স্টাধলন ছিলেন অন.ভুতিপ্রবণ ! পারবারের সকলকেই 
[তানি ভালবাসিতেন ! তাঁহার অনুগত সহকারখদের তিনি স্নেহ করিতেন । কিন্তু 

কোন নশতি গ্রহণ কারিয়া কাজে পরিণত করিবার সময় তিন ছিলেন অতান্ত কঠোর । 
এক্ষেত্রে তান আপোবৰ কারিতেন না। 

স্টালিন ক্ষমতায় আসিয়া প্রথম পণ্বাষকণ পাঁরকম্পনার কাজে হাত দেন। এই 
গাঁরকম্পনার (১৯২৮ প্রঃ ) লক্ষ্য ছল সবস্তরে উৎপাদন বদ্ধ 
করা, মুল 1শল্পগুলির রাণ্ট্রায়তুকরণ করা। কষ জমির কিছ 

অংশের রাষ্ট্রকরণ কারয়া ব্যান্্রগত মালিকানার অবসান করা ॥ কারিগর শিকার প্রসার 

এবং শিক্ষা বিস্তারও ছিল এই পাঁরকল্পনার লক্ষ্য । 
প্রথম পণবাধকণ পারকলপনা (১৯২৮ প্রীঃ ) রূপায়নে স্টালিন কৃষক বিশেষতঃ 

কুলাক শ্রেণ!র 'নকট হইতে প্রবল বাধা পান। যোথ থামার স্থাপনের উদ্দেশো কৃষকদের 

জামগতীলকে একন্রিত করিয়া খামার গড়ার ব্যবস্থা করা হয়। যোথ 
খামার বা কোলখোজে দ্রাতুর খারা বৈজ্ঞানক প্রথায় আবাদের 

ব্যবন্থা করা হয়। কিন্তু বহ; কৃষক তাহাদের জাম ছাড়তে রাজা না হইয়া বাধাদান 

করে। স্টালিনের নিদেশে 9.0. ৮. ৮. বা গ্ত পাাঁলশ বাহন কৃষক 'বদ্রোহকে 
ধনম'মভাবে দমাইয়া দেয়। হাজার হাজার কষককে নিবাসনে পাঠান হয়। নশস্ন 

বাধাদানকারণদের নিহত করা হয়। শেষ পধন্তি রাশিয়ার কাব জামর যাঢ শতাংশ প্রথম 
পারিকজ্পনায় যৌথ থামারে পরিণত করা হয়। কৃষকেরা যৌথ খামারের পার্চালকদের 

অধীনে কীষিকার্ধ করতে বাধা হয় । কুলাক বা জোতদারশ্রেণ ধ্বংস হয়। 
স্টালিন 1শল্পক্ষেত্রে পগবারকী পরিকল্পনাকে সফল করার কাজে হাত দেন। 

প্রচার প্যা্তকা বিতরণ ও ছ্থানীয় পাটির মাধ্যমে শ্রামকদের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য 
উৎসাহ দেওয়া হয় । যে সকল শ্রামিক বা শ্রামকনেতা সরকারণ নাতির 

1বরোধিতা করে, রান্্রত্রোহীতার অপরাধে তাহারা নানাপ্রকার শাস্তি 
ভোগ করে। ফলে শিল্পে দারুণভাবে উৎপাদন ঝাড়ে। কয়লা 

ও তেলের উৎপাদন, 'দ্বগণ হয়। : ভাক্সী শিজ্প যথা লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন 

খুবই বাড়ে। বিদ্যুৎ, রেল ইঞ্জিন, প্রান্তর, বন্মপাতির উৎপাদন খুবই বাড়ে। কয়েক 
হাজার মাইল রেলপথ 'নার্মত হয়। মোট কথা শিপ স্বয়ম্ভরতার পথে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন দ্রুত আগাইয়া চলে । 

শক্ষা-সংস্কাতির বিস্তারেও পণবার্ধ'কা পারিকজ্পনায় জোর দেওয়া হয়। রাশয়ার 
বাধ্যতামুলক প্রার্থামক শিক্ষা চাল করা হয়। কাপিগর। বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর 

জোর দেওয়া হয়। ছাত্রদের মাক সবাদী দর্শনের মূল বিষয় শিক্ষা 
শিক্ষা-সংস্কার দেওয়া হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল জনলাধারণের মন হইতে 

পশীজবাদ মনোবৃত্তি দূর করা। ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ বরা হয়। গাজর 
প্রাধানা নাশ করা হয়। গশর্জার সম্পান্ত রাচ্্ীরকরণ করা হয়। 
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80৪ ইওয়োপের ইতিহাসের রূপরেখা 

প্রথম পণ্বার্ষকী পাঁরকজ্পনার বিরাট সফলতা লক্ষ্য করিয়া সোভিয়েত ইউানয়ন 
১৯৩৩ শ্রীঃ ছিতীয় পণ্চবার্ধকী পারকম্পনা এবং ১৯৩৮ প্রঃ তৃতীয় পণবাকণ 

বিনরা পারকচ্পনা গ্রহণ করে । রাশিয়ার নিরক্ষরতা দূর হয়। বেকার 
পঞ্া কী পরিকঞ্না সমস্যা লোপ পায়। কারগরণ শিক্ষার 'বিরাট প্রসার ঘটে । ভার 

শিজেপে সোভিয়েত রাশিয়া প্রায় মাকি'ন যস্তরাষ্ট্ের সমকক্ষ হয় । 
খাদ্য উৎপাদন দারুণ বাড়ে । সামারক অস্ত-শস্ নিমাণে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বয়ম্ভর 
হয়। মোট কথা 'বশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শান্ত 'হসাবে সোভিয়েত দেশ আত্মপ্রকাশ 

করে। সমাজতান্লিক সমাজ গঠন করিয়া ব্যান্তগত মালিকানা লোপ কারয়া দেশের 
সর্বপাধারণের মধ্যে স্মীবধা ভাগ কষ্রিয়া স্টালিন রাম্ট্র পারচালনার এক অসাধারণ 
দ্টান্ত স্থাপন করেন । জারতন্তের অনগ্রসরতার ষুগ অতাঁত ইতিহাসে পারণত হয় । 

স্টালিনের শাসন ব্যবন্থা সম্পর্কে পরবতর্কালে বহু সমালোচনা দেখা গিয়াছে। 
রুশ রাষ্ট্রনায়ক ক্লঃ*চফ ছিলেন স্টালিনবাদের প্রধান সমালোচক । তান 0..5.0.-র 

কংগ্রেসে স্টালিনের একনায়কতন্মের ঘোর নিন্দা করেন। স্টালিনের 
2 নিদেশে বর্ধরভাবে রন্তপাত ও হত্যার তীব্র সমালোচনা করা হয় । 

স্টালিন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কমাইয়া ভার শিজ্প গঠন করেন 
বালয়া সমালোচনা করা হয়। ইহার ফলে রুশদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য যথেম্ট 
ভোগাপণা পাওয়া বায় নাই ৷ তাছাড়া স্টাঁলিন পাঁটিতে স্বৈয়তন্ম চালান। স্বাধীনচিত্ত 
সদস্যদের ধবংস করেন । তান রাশিয়াকে একটি পালিশ রাষ্ট্রে পারণত করেন বাঁলয়া 
স্টালিনের বিরূদ্ধে সমালোচনা করা হয়। 

কিন্তু ীতহাঁসক ন্যায়াবচারে স্টািনের মূল্যায়ন এখনও হয নাই । তিনি কিছুটা 
স্বৈরতদ্ত্রবাদী ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই । তিনি ক্ষমতালোভন ও সন্দেহ-পরায়ণ ছিলেন। 

রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথ্যাত এবং খাঁটি নেতাদের 'তান হয় বাহস্কার 
লে পক্ষে করেন অথবা ধ্বংস করেন। একটি পাঁরসংখ্যান অনুসারে কমিউনিষ্ট 

পাটির প্রায় ৮ লক্ষ লোক নিহত হন। লালফৌজের প্রায় ৩৫ হাজার 
আফসার নিহত হন। কয়েকজন 1ফচ্ড মাশণলও ইহার মধ্যে ছিলেন।* তবে এ প্রসঙ্গে 
স্সন্তব্য যে, কেন স্টালিন এই ন"তি নেন তাহা প্রকৃত ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায় না। 
অনেকে মনে করেন যে, ট্রটস্ক ও জিনোভিয়েভ গোম্ঠথর চক্রান্ত দমনের জন্য গ্টালন এই 
রন্ত্রপাত ঘটান। অপর একটি ব্যাখ্যা এই ষে, গাড়ীকে চালাইতে যেমন ইঞ্জিন লাগে, 
সেইর্প সবণত্মক রাষ্ট্রকে কাধ'কর রাখতে হইলে সন্মাসের দরকার হয়। 

যাহা হউক স্টালন সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈষয়িক সমাদ্ধি ঘটাইয়া তাহাকে 
পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ দেশে পারণত করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কৃতি [তান ভারী শিজ্প গঠন করার ফলে সোভিয়েত রাশিয়া ছিতীয় 
বিশ্বব-দ্ধের ঝুশক বহন কারতে সক্ষম হয়। রাম্ সংগঠন এবং সমাজতন্ের সার্থক 
প্রয়োগে তাহার কাতত্ব অসামানা । 
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সোভ্িম্ত্েত পক্সব্রান্ত্র শীর্তি ১৯১৭--৩৯ জ্বী? (6 ম০:618 
7০01105 01 90৮161 [8319, 1917--99 ) £ ১৯১৭ শ্রগঃ বলশোভিক বিপ্লবের পর 
বিপ্লবের ভাবধারার সাহত সঙ্গীত রাখিয়া লোৌনন জারের আমলের প্রাতনপ,থাী বিদেশ 

নীতিকে বজন করেন । ১৯১৭ খ্রীঃ পর লেনিন জার্মানশর সহিত 

ব্রেম্টালটভস্কের সন্ধি দ্বারা শাশ্তি স্থাপন করেন। রাশিয়ার 
ভাঁমখঙ্ডের কিছু অংশ জার্মানধকে ছাড়িয়া দিয়া এবং যুদ্ধের দরুণ আর্ক 
ক্ষতিপূরণ দিয়া তিন চড়া মূল্যে এই সন্ধি ক্রয় করেন। লোনন বলেন যে, এই 
যুষ্ধ হইল সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ । এই বুদ্ধ চালাইতে রুশ সমাজতন্বে্ধ কোন 
আগ্রহ নাই। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে বলশোভিক রাশিয়া সারয়া দাঁড়াইবায় পর, সোভিয়েত সরকার 
মাকসবাদী আদশ" অনুসারে বি*ব বিপ্লবেয় লক্ষা ঘোষণা করে । 2.0, 08 নামক 

এঁতিহাসিকেক্প মতে, ইওরোপণয় কুটনশীতির মূল কথা ছিলে, 
শান্তির সময় একাটি রাম্ট্র অন্য রান্ট্রের আভ্যন্তর*ণ ব্যাপারে হাত 

দিবে না। কিন্তু সোভিয়েত সরকার এই চিরাচরিত নীতিকে অগ্রাহ্য কয়া বিশ্ব বিপ্লবের 
ডাক দেয় । রুশ নেতারা ইওরোপের 'বাভল্ন দেশের শ্রামকদের বুজেৌয়া শাসনের বরুদ্ধে 

রু'থয়া দাঁড়াইতে বলেন এবং পরাধাঁন জাতগুলিকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কাঁরতে 
উৎসাহ দেন ॥ মাকর্সবাদ অনুসারে পহশীজবাদণ রাষ্ট্রের সাহত সমাজতান্মিক রাষ্ট্রের 
খাদ্যখাদক সম্পক" ছিল । লতরাং পহজবাদী রান্ট্রগ্া্পকে ধ্বংস কারক্লা (বিশ্বের 
সকল নিপীড়িত শ্রীমকদের মুক্ত দান করা ছিল রুশ শ্রীমক সরকারের কতব্য । যুত্ধের 
চাপে ধনতন্মী দেশণযাল দুবল হওয়ায় ইহাদের ধ্বংস করা সহজ হইবে বাঁলয়া কোন 
কোন সোভিয়েত নেতা মনে করেন। লোনন বলেন ষে, প্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেরূপ 
নর্ভুলভাবে ফলাফল বলা যায়, সেইরূপ 1নভূ'লতা লইয়া আম দৌথতে পাই যে পশ্চিম 
ইওরোপে সাম)বাদের প্রসার আসন্ন ।” 

বিশ্ব বিপ্লবের লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপাঁররত করার জন্য ১৯১৯ প্রীঃ কাঁমনটান বা 
আন্তঙ্জাঁতক কাঁমউানম্ট কংগ্রেস আহবান করা হয়। বিশ্বের কামিউনিষ্ট আন্দোলনকে 

সাঠক পথে চালাইবার জন্য একটি দপ্তর গঠিত হয়। রুশ 
কমিনটান গঠন বপ্রবী 'জিনোভিয়েভ কামনটানে'র দায়িত্ব পান। 'বাভল্ন দেশে 

সমাজতাগ্মিক 'বপ্লবের জন্য এই দপ্তর হইতে নির্দেশ, কৌশক ও প্রচার পদ্ধতি বুঝাইয়া 
দেওয়া হয়। 

কাঁমনটার্ন প্রভৃতি বিশ্ব 'িপ্রবেয় লক্ষ পূরণ সফল হয় নাই । জামণন?র ব্যাভেরিয়া 
ও হাঙ্গেরণ প্রভৃতি দেশে 'বপ্রবী সরকার গাঠত হইলেও, তাহা জাতীয়তাবাদ বৃজের়া 

সরকার ধ্বংস কাঁরয়া ফেলে। ইংলন্ড ও ফ্রান্স প্রভাতি দেশে 

বুর্জোয়া সরকারগ্লি এত শান্তশালী ছিল যে, সেই দেশগীলিতে 
'সমাজতান্মিক বিপ্লব করা আদপেই সম্ভব হয় নাই। আঁধকম্তু এই বুজোয়া 
সরকারগনীল বলশোঁভক সরকারকে ধংস করার জন্য রুশ দেশে সামরিক আকুমণ চালায় । 

বেষ্টলিষ্টতন্বের সব্ি 

বিশ্ববিপ্লবের লক্ষা 

বৈদেশিক হযাক্ষেপ 



৪০৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

বৈদেশিক আক্রমণ এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রাতি-বিপ্রবের সাঁড়াশীর চাপে, রশ সমাজতন্্ী 
সরকার আপাততঃ 'বি*ব বিপ্লবের লক্ষা ত্যাগ করে। 

এদিকে ইওরোপের প্রধান রান্দ্রগাল এবং মাঁক'ন দেশ এককাট্টা হইয়া নবগাঠিত 

সোভিয়েত সরকারকে স্বীকতি দিতে 'বিরত থাকে । গ্বীকৃতির অভাবে সোভিয়েত 
সরকার অন্য দেশগহাঙ্লর সাঁহত কুটনৈতিক সম্পক" হ্থাপনে অক্ষম 

টি ৬ হয়। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমী নেতারা ভাসণই সান্ধ্য দ্বারা পুবণ 

প্রতিরোধ ইওরোপের যে পৃনগঠিন করেন তাহাতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বন্তব্য 
রাখা সম্ভব হয় নাই। কারণ প্যারসের শান্তি বৈঠকে সোভিয়েত 

সরকারকে আহ্বান করা হয় নাই। যে রাণ্ট্রকে স্বকৃতি দেওয়া হয় নাই তাহাকে 
আহ্বানের প্রশ্ন অবাস্তব বাঁলয়া মনে করা হয়। 

ইহার ফঙ্গ হয় যে. ব্রেম্টীলটভস্কের সন্ধির দ্বারা প্লাশিয়া জামণানকে যে সকল 
গ্থান ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা রাশিয়া ফেরৎ পায় নাই । আঁধকন্তু প্যারিসের সম্মেলনে 

এক জাতি এক রাণ্ট্র নগাতি প্রয়োগ করিয়া ফিনল্যান্ড, ল্যাটভিয়া, 
লিথুয়ানিয়া ও এচ্ছোনিয়াকে স্বতন্ত্র স্বাধখন রাজ্য হিসাবে গঠন 
করা হয়। পোল্যান্ডের সাহত রাশিয়ার সীমান্ত কাজ'ন লাইন 

বরাবর "স্থির করা হয়। মোট কথা ভার্সাই সাম্ধির ছারা রাশিয়ার পাঁশ্চম অগল 
ব্যবচ্ছেদ করা হয়। এইভাবে পশ্চিমী দেশগুঁলি সো1ভয়েত সরকারকে দ:ব্প করার 
চেম্টা করে। 

এইর্প পারাশ্থাতর সম্মখীন হইয়া লেনিন তাহার পররাণ্ট্র নাতগ্ন লক্ষ্য পারবর্তন 
করেন। তান জর্জ চিকোরনকে 'বিদেশমন্লী নিয়োগ কাঁরয়া, পশ্চিম দেশগহীপর নিকট 

সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতি লাভের উপর জোর দেন। কেহ 
ঠিকেরিনের কৃটন্ীতি £ ৮ম রি ূ পচ কেহ মনে করেন যে, এই সময় পশ্চিমী দেশগীলর শাঙ্থা পাইবার 

জনা তানি ই. 6. ৮. বা নব অর্থনাতর মাধ্যমে প2াজবাদের 
সাহত কিছুটা আপোষ করেন । জঙ্জ চিকোরন 'ছিলেন জারের আমলের কম চারী। 

[তান কুটনশীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন । তানি 'ব্রটেনের সাহত সম্পকের উন্নতি ঘটাইবার 
চেষ্টা করেন। অপর দিকে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা রাশিয়ার বিরাট বাজার পাইবার জন্য 
আম্মুর হইয্না উঠে । রাশিয়াকে স্বকাতি না 'দিলে এই বাজার পাওয়া অসম্ভব ছিল । কিন্তু 

ফ্রান্সের তশন্র বিরোধিতার ফলে রাশিয়ার সহিত সম্পর্কের উন্নতিতে বাধা দেখা দেয় । 
ফ্রান্স দাবী করে যে, সোভিয়েত পাশিয়া ফ্রান্স সহ সকল বৈদোশিক শান্তর 'নিকট হইতে 
নেওয়া ধণ ও সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত কীরয়াছে, তাহা পারশোধ করিতে হইবে । রাশিয়ার 
নেওয়া ঝণ সম্পরকে আলোচনার জন্য জেনোয়ায় এক আন্তজাতিক অথ সম্মেলন 

আহত হয়। 
জেনোয়ার সম্মেলনে জজ চিকেরিন ইগ্জরোপের ক্ষুদ্র শান্তগ্লিকে, বৃহং 

শান্তগ্লির গ্বার্থপরতার বিরুদ্ধে একত্র করেন । তাছাড়া তিনি বলেন যে, ফ্রান্স 
প্রভৃতি দেশের বাজেয়াত অথেপ্প ক্ষাতপ্রণ রাশিয়া দিবে, যদি পশ্চিমী শক্তিগলি 

ভার্দাই সন্ধির ফলে 
ক্ষতি 



রুপ বিপ্লব (১৯১৭ প্রাঃ) £ বলশোভিক শাসন ৪০৭ 

রাশিয়ায় সামারক হস্তক্ষেপের দরৃণ ক্ষাতপূ্রণ দেয়। তাছাড়া এই সম্মেলন 
অথনৈতিক সমস্যার আলোচনার জন্য আহ্ত হইলেও চিকোরন এই আলোচনাসড না. 

মানয়া আম্তজণাতক নিরস্প্করণ এবং সকল দেশকে বিত্বের প্রাকৃতিক 
সম্পদ সমানভাবে বণ্টনের কথা বলেন । শৈষ পষশ্ত তিনি জেনোয়া 

বৈঠক ত্যাগ কারয়া জার্মানীর সাহত র্যাপালোর সন্ধি (150 011২2799119 ) স্বাক্ষর 

করেন । র্যাপালোর সাম্ধ ছল পাচ? দেশগুলির নিকট বিনা মেঘে বভ্রাঘাত। কারণ 
এই সান্ধর দ্বারা জার্মানী ও রাশিয়া দুই ভাসাই বিরোধী শান্ত জোটবদ্ধ হয়। 
জার্মানীতে সামাবাদের অনতপ্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দেয় ! এজন্য জামণানার প্রাতবেশী 
ফ্লাস আতথ্ক বোধ করে। তাছাড়া র্যাপালোর সন্ধির (১৯২২ প্রঃ) ছারা শ্থির হয় 
যে, (১) সোভিয়েত ভূমিতে জাম্ণান সেনাদের সামরিক তালিম ও অস্র দেওয়া হইবে। 
(২) ইহার বদলে জামণানগ সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিবে এবং বাণিজাক স্যাবধা 
দিবে। এই স্ন্ধির ফলে ভার্সাই সাম্ধর সামারক শর্ত ভাঙয়া পাঁড়বার উপক্রম হয়। 

জার্মানীর রর জেলা ক্রাম্স আঁধকারের জন্য জার্মানিতে যে অর্থ সঙ্কট দেখা দেয়, তাহা 
[মিটাইতে রাশিয়া জামণানীকে অথ" সাহায্য করে । 

র্যাপালোল্স সান্ধর পর পাশ্চমণ রাণ্ট্রগাল প্লুশ কুটনশীতিকে সমগহ কারয়া চলিতে 

বাধ্য হয়। জর্জ চিকৌরন এই সময় ঘোষণা করেন যে, যে রাষ্ট্র সবণগ্রে রাশিয়াকে 
এ... কুউনৈতিক স্বীকাতি দিবে, রাশিয়া তাহাকে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা 
দি দবে। ইহার ফলে ইংলণ্ড, ইতালণ ও ফ্রান্সের মধো স্বীকৃতি 

দানের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইংলন্ড ১৯২৪ শ্রীঃ 
সোভয়েত ইউনিয়নকে সকল দেশের আগে স্বীকৃতি জানায় । ইহার পর মান য্তরান্ট 
ছাড়া আর সকল রান্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে কুঃনোতিক স্বীকৃতি দেয়। মাকিন দেশ 
বহু বিলদ্বের পর ১৯৩৭ খ্রাণঃ এই স্বীকৃতি দেয় । 

সোভিয়েত ইউনিয়নকে পশ্চিমী দেশগহীল স্বীকাত দিলেও সোভয়েত দেশ 
হইতে সাম্যবাদ বিপ্লবের প্রবাহ তাহাদের দেশে আসিতে পারে এই সন্দেহ দর হয় লাই। 

এ. হীতিমধ্যে বুলগেরিয়ায় কাঁমউনিষ্ট অভু্থানের চেষ্টা হয়। চাঁনে 
পলিশ হ5 কুয়োএমন-তাংএ কমিউনিষ্ট অনপ্রবেশ ঘটে। এই সকল কারণে 

১৯২৭ শ্রীঃ পশ্চিম দেশের সাঁহত সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পকে 
দারুণ অবনাতি ঘটে । ইংলশ্ডে অন্তঘণতমুলক কাজের আভযোগে ইংলশ্ডের টোরা 
সরকার সোভিয়েত ইউানয়নের সাঁহত কুটনোতিক সম্পকছেদ করে। পরে শ্রামক দল 
কিছাদন ইংলণ্ডে ক্ষমতা পাইয়া তাহা পুনঃস্থাপন করে। 

যাহা হউক্ক এই সকল প্রাতবন্ধকতা সত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া তাহার বৈদোশক 
বিরান নখীতিকে স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত করে। স্টালিন-টটস্ক? 

নীতির প্রতি শুলাদীস্ত মতভেদের পর, স্টালিন ক্ষমতা লাভ করিলে, তাঁহার “জাত 
কামউানন্ট রাষ্ট্রের আদশ গৃহীত হয়। ইহার ফলে স্টালিন অন্য 

দেশের আভ্যন্তরশন বিষয়ে হস্তক্ষেপে বিরত থাকেল । আইজ্যাক ডায়েটশার (1588০ 

র্যাপালোর সন্ধি 



৪০৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

7968690061 ) নামক এতিহাসিক বাঁলয়াছেন যে, স্টালিন এই সময় কামনটানে'র সাহত 
সং্রব ত্যাগ করেন। তিন কমিনটার্নকে ইহা সমঝাইয়া দেন যে, সোভিয়েত 

ইউনিয়ন তাহার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতি পরিচালনা কাঁরবে । পশ্চিম 
দেশগুুলি স্টালিনের এই নীতির গুরংত্ব উপলব্ধি না কারয়া ১৯২৫ প্রঃ লোকানেণ চুক্তি 
সম্পাদন করে । ইহাতে স্টালিন হতাশা বোধ করেন । 

ইতিমধ্যে ১৯৩৩ প্রাঃ জামণানীতে নাংসথ দল এডলফ হিটলারের নেতৃত্বে ক্ষমতা 
দখল কারলে ইহার দরুন বি*ব রাজনশীতিতে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় | রাশিয়ার ক্ষেত্রে 

নাংসী আগ্রাসনের আশঙ্কা দেখা দেয়। হিটলার সোভিয়েত 

সরকারকে ধংস করিবার ইচ্ছা গোপন করেন নাই। জার্মান 
আকর্ুমণের আশতফায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিচলিত হয় । এঁদকে 

জাপান লীগের আদশ অগ্রাহ্য কাঁরয়া মাণ্টারয়া আধকার করিলে, রাশিয়া তাহার 
মঙ্গোলীয় সমান্তের 'নরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়। 

এই অবস্থায় মাশাল স্টালিন 'চ্ছির করেন যে, জামণানশর বিরুদ্ধে পশ্চিমস দেশের 
সাহত মিন্রজোট গঠন করা দরকার । পাঁশ্চমণ দেশগুলিয় আম্ছা পাইবার জন্য 'তাঁন 

ভাসণই লাম্ধকে দঢ় সমর্থন জানান । ভাসণই সাম্ধবর স্মিতাবচ্ছা 
সোভিয়েত 'নিরাপত্তাকে রক্ষা কাঁরবে বলিয়া আশা করা হয়। 
পাশ্চমশ রাষ্ট্রগঞীলর সমর্থন লাভের আশায় স্টাঁলন কামন্টান" 

আন্দোলন রদ কাঁরয়া দেন। সোভিয়েত রাশিয়া ১১৩৪ প্রীঃ লীগের সদসা পদ গ্রহণ 
করে। লঈগের আদর্শকে সোভিয়েত সরকার দঢ় সমর্থন জানায় ॥। (১) ফ্রাত্ডকো- 

সোভিয়েত চুন্তি (১৯৩৫ শ্রগঃ) দ্বারা ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইডীনয়ন কোন তৃতীয় শান্তর 
আক্রমণের 'বর-ম্ধে পরস্পরকে সাহায্য করিতে প্রাতশ্রুতি দেয় । (২) নব নিযান্ত রুশ 
[বিদেশ মন্ত্রী ম্যাকসিম লিট:ভিনভ ইঙ্গ-কল্লালী সরকারের সহিত নানাভাবে সন্ভাব 

স্থাপনের চেষ্টা করেন। ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে যৌথভাবে 
গ্যারাণ্ট দেয় যে, জামান আক্রমণের বিরুদ্ধে চেকোগ্লোভাকিয়াকে তাহারা সাহাষ্য 
কারবে। 

1লট-ভিনভ কর্তৃক অনুসৃত পশ্চিম? সহযোগিতা লাভের নীতি শেষ পরন্ত ব্যথ'তায় 
পর্বাঁসত হয় । ব্রিটেনের টোরখ শাসনকর্তারা ছিলেন ঘোর সোভিয়েত বিরোধ । 

রুশ রাজ্টুদুত মেইস্কির মতে ব্রিটিশ মন্তী চেম্বারলেইন, এই নাতি 
ক্রিটশ বিরোধিতা স্থির করেন যে, র:শ লাম্যবাদকে ধংস কারবার জন্য রূশ 
সীমাচ্তের দিকে জামণন জঙ্গীবাদকে ঠোঁলয়া দেওয়া দরকার । হইহান্স ফলে সোভিয়েত 

সাম্যবাদ ও জার্মান নাৎসীবাদ পরস্পরের সহিত সংঘাতে ধ্বংস হইবে ।১ পশ্চিমা 

দেশগুলি এজন্য সোভিয়েত সরকারের সহযোগিতা নাতি অগ্রাহ্য করে।২ মিউানক 
এ পা জীপ 
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নাৎমী শক্তির উত্থান : 

সোতিয়েতের আশঙ্ক। 

পশ্চিমী ব্রাষ্ট্রের সহত 
অসহযেগিভা নীতি 



রুশ বিপ্লব (১৯১৭ শ্রথঃ ) £ বজশোভিক শাসন ৪০১ 

চান্ত বারা রিটন ও ফ্রাম্স চোকোগ্রোভাবিয়ায় কিছু অংশ জার্মানীকে ছাঁড়য়া দিলে, 
সোভিয়েত সহযোগিতা নাতির [বিফলতা প্রকট হয়। 'মউীনক চস্তর ফলে জার্মানা 
চেকোগ্নোভা কয়া গ্রাস করিয়া রুশ সামান্তের দকে আগাইয়া যায় । 

“পশ্চিমণ দেশের সাঁহত সহযোগতা নতি” বিফল হইলে, স্টালিন, 'িলটাভনভকে 
পদছাত করিয়া মোলোটোভকে বদেশমন্ত্ী নিয়োগ করেন । মোলোটোভ ছিলেন পশ্চিম 

[বরোধা। তান বিশ্বাস কাঁরতেন যে, পাশ্চমণ রাম্ট্রগ্লি 
স্টাণিনের আত্মরক্ষার 
নতি সোভিয়েত সরকারের মঙ্গল চায় না। ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ড উপলক্ষে 

জার্মানগর সাহত ইঙ্গ-ফরাসখ শঙ্তির আসম যুদ্ধের সম্ভাবনা 
দেখা দেয়। এই যুদ্ধের সম্ভাবনায় ব্রিটেন সোভিগ্নেত রাশিয়ার সাহত জামণননীর 
বিরুদ্ধে মিত্রতা চ্রান্ত গড়ার প্রয়োজনীয়তা বাঁঝতে পারে । এজনা মস্কোতে একটি 
প্রীতিনাধ দল পাঠান হয় ॥ কিন্তু স্টালিন ও মোলোটোভ এই দলের সাঁহত আলোচনায় 
বঁঝতে পারেন যে, ব্রিটেন তখনও মনাচ্ছির কারতে পারে নাই। 

এঁদকে চতুর হিটলার জামান [িরোধধ জোট ভাঙয়া তাঁহার একের পর এক 
নশীতকে কাষ'করী করার জন্য ব্যস্ত হন ।১ ফলে তিনি রাশিয়ার সাহত অনাক্রমণ চুন্তর 

4. প্রচ্তাব দেন । স্টালিন ১৯৩৯ প্রাঃ রুশ-জামণান অনারুমণ চৃত্তি 
নি ঈলাক্রমণ স্বাক্ষর করেন। এই চান্তর দ্বারা দুই স্বাক্ষরকারী দেশ ১০ 

বৎসরের জন্য পরস্পরকে আবুমণ না কাঁরতে প্রাতিশ্রাত দেয় । দুই 
দেশের মধ্যে বিরোধগীল আলাপ-আলোচনায় মটাইয়া লইতে রাজী হয়। এই সম্ধর 

একটি গোপন শতে'র ছ্বারা উভয় দেশ পোল্যাপ্ডকে পরস্পরের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার 
জন্য রাজশ হয় এবং পূর্ব ইওরোপে নিজ 'নিজ প্রভাবাধান এলাকা হ্থির করে। 

১৯৩৯ শ্রীঃ জামণানীর সাঁহত ইঙ্গ-ফরাসী শান্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সোভিয়েত 
রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে । অবশেষে ১৯৪১ ধাঁঃ সোভিয়েত রাশিয়া, 

তিতীয় বিশ্ব জামণনণ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, রাশিয়ার সহিত ইংলগ্ড ও মার্কিন 
দেশ [মনতাবদ্ধ হইয়া, একযোগে জার্মানধীকে পরাম্ত করে । 
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উনভ্িহস্প অসম্খ্যান্ত্র 

লীগ অফ নেশনস 
(1.28£06 ০ 20075) 

উত্স (01101) 91 009 1,62086 901 [811008 )£ প্রথম বিবযুদ্ধের 

ধ্বংসল লা, মানব জীবনের ধংস ও সম্পান্তর ক্ষয়-ক্ষাতি বুঝাইয়া দেয় যে, আধুনিক 
যৃদ্ধগীল খুবই ব্যাপক ধরনের হইবে । ইহাতে সামারক ও অসামারক নাগারকদের 
কোন পার্থকা থাকিবে না। শুর মারণাস্নে সকলেই সমানভাবে নিহত হুইবে। এই 
যুদ্ধ কেবলমান্র যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিবে না। চ্ছল, জল, অন্তরীক্ষ সবর যুষ্ধ 
চলবে । শত্রুর বিমান অসামারক লোকদের ও শহরগহীলিকে ধংস কারবে। আধুনিক 
যুত্ধের ফলে প্রাণ ও সম্পান্তর ক্ষতির সাহত নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সভ্যতাকে 
ধহংস করিয়া ফেলিতে উদাত হয় । 

এমতাবস্থায় 1চন্তাশখল ব্যান্তরা ভাবিতে থ:কেন কভাবে যহদ্ধের সম্ভাবনা বন্ধ 
কারয়্া আন্তজশাতক শান্তি স্থায়ী করা যায়। আসলে বাহ প্রান্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও 
1বরোধ ঘটা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই বিরোধের নিৎ্পাত্তর জন্য বল প্রয়োগের পরিবর্তে 
শানিতপ:ণ পন্থা গ্রহণের জনা চিন্তা ভাবনা করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধবংসলীলা এই 
1চন্তাধারাকে প্রবল করে। পোপ পঞ্চদশ বেনোডত্ট ১৯১৭ শ্রীঃ আর যুদ্ধ না কারয়া 
গাপোষের ও আলোচনার ছারা আন্তজাতিক বিরোধ 'মিটাইবার আবেদন করেন । ব্রিটেনে 

জেনারেল স্কটস ও 'ফাঁলমোর ও আন্তজাতিক সংস্থার দ্বারা আপোষে 'বিরোধ মিটাইবার 
জন্য প্রস্তাব দেন । 

মাঁক'ন প্রোসডেন্ট উদ্রো উইলপন প্রথম 'ব্বব:দ্ধের পর ইওরোপে শান্ত স্থাপনের 

জন্য চতুদ'শ নতি (7০9165510 701015 ) ঘোষণা করেন! এই চতুদশি নাতির ১৪নং 

ধারায় উইলসন বলেন যে, সকল জাতির প্রাত ন্যায় বিচার এবং সকল জাতির স্বাধীনতা 
ও নিরাপন্তা রক্ষার জন্য একাঁট আম্ত্জগাতিক সংস্থা গাঁড়তে হইবে । প্যারসের শান্তি 
সম্মেলনে উইলসনের প্রশ্তাব উত্থাপত হইলে ১৯ সদস্যের এক কমাটকে লীগের গঠনতন্ত্র 
্লচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় । ইহার লাম হয় লঈগ কভেন্যাপ্ট (1,58০ 0০9৮62976)। 
এই লাগ চুন্তুপন্ন ভামণই সন্ধির প্রথম খণ্ডে গৃহীত হয়। ইহার ফলে লীগ অফ 

নেশনস বা জাতি সঙ্ঘ হাত হয় । 
হী অফ নেস্পনলেন্স গন শু উদেদস্থয ( চ01শ7186107) 800 

[)077956 01 60০ 1,680 01 [80075 )£8 জাতিসংঘের বা লীগের কার্ষ 

পারচালনাঘ়ু জন্য পাঁচজন স্থায়ী সদস্য লইয়া একটি পারষুদ বা কাউীন্দিল গঠিত হয়। 
ইহাতে চারজন অস্থায়ী স্ঘসা থাকিবে ইহাও চ্ছির হয়। পঁচিজন চ্ছায়শ সদস্য ছিল ব্রিটেন, 
আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালী ও জাপান । মাঁকন যুত্তরাম্ট্র লগে যোগদান না করায় 

স্থায়ণ সদস্য পদে মান ৪ট দেশ থাকে। সদস্য রাষ্ট্রকে আরুমণ হইতে রক্ষা করার 



ল্খগ্গ অফ নেশনস ৪১১ 

জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল লগ কাউন্সিলের দায়ত্ব। বিভন্ব সদস্য রাচ্জের মধ্যে 
বিরোধ দেখা দিলে তাহা যদি রাজনোতিক বরোধ হইত তবে লীগ কাউাম্সল মশমাংসা 
কাঁরতে পারিত। কিন্তু মশমাংসার সতত্র স্থির কারবার বিষয়ে কাউন্সিলের সদসাদের 
একমত হইতে হইত। আম্তজণাঁতক নিরস্্খকরণের জনা পারক্পনা রচনা করা ছিল 
লাগ কাডীন্দলের দায়িত্ব । মোট কথা লগগের এন্রিয়ায়ে যাবতণয় বিষয়ে লীগ কাীন্সল 
বিচার-বিবেচনা ও সিন্ধান্ত লইত। সংখ্যালঘু সমস্যা, ম্যাণ্ডেট সম্পাক'ত বিষয়, 
ল'গের সপ্চবালয়ের কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি 'বাভন্ন বিষয় 'ছিল পাঁরষদের হাতে। 
একমান্ত প্রাসীজওর বা প্রথাসদ্ধ বিষয় ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে পারিষদকে এঁকামত 

হইয়া ?সম্ধান্ত লইতে হইত । সদগ্যরা এক্যমতে না আদসিলে পাঁরষদের সিদ্ধান্ত বৈধ 
হইত না। লীগ পরিষদের কার্ধকারিতার উপরেই লশগের সাফলা প্রধানতঃ 
[নভ'র করিত। 

লগগ এযাসেম্বলখশ বা সাধারণ সভায় লগগের সকল সদসা যোগ দিতে পাঁরত। 
লীগ এালস্ম্বেলণর আধবেশন অন্ততঃ বংসরে একবার ডাকিতে হইত। জরুরী অবস্থায় 
জরুরণ অ.ধবেশন ভাকা যাইত লীগের সাধারণ সভার আলোচনাস:চশ লখগের মহা 

সাঁচব রচনা কারতেন। প্রাত স্দসোর একটি কারয়া ভোট ছিল। লগ সমপাকতি 
যাবতাঁয় বিষয় সাধারণ সভা আলোচনা ও পরামশ" দিতে পারত । এ সম্পর্কে সাধারণ 

সভা প্রস্তাব গ্রহণ কারতে পারিত। লীগের সাধারণ সভার সদস্যদের মধ্য হইতে 
কামাট নিয়োগ কারয়া কোন ব্ষয়ে ধিপোর্ট তৈয়ার করা হইত । তাহার পর সাধারণ 
সভা সেই রিপোর্ট আলোচনা কারত ॥। বি'বশান্তি সম্পার্কত 'বিষয়ে সাধারণ সভা 
আলোচনা করিত লীগ পারষদের হাতে যে দারত্ব নাস্ত ছিল তাহার সম্পকেও এই 

সভা আলোচনা করিত। লীগের বাঁধ'ক বাজেট এই সভা পাশ কারত। ২ ভোটে 
ইহা নূতন সদস্য গ্রহণ কাঁরত। সকল বিষয়ে সভাগ্ন সদস্যদের একামতে আসিতে 

হইত। লখগের লাধারণ সভার কোন প্রত্যক্ষ কার্যকর ক্ষমতা ছিলনা! এই সভা 
কেবলমাত্র পরামশ* ও মতামত দিতে পারিত। 

লশগের কাজকম চালাইবার জন্য একাটি সাঁচবালয় ছিল। ইহাতে সেক্রেটারী 
জেনায়েল বা মছাসচবের নিদেশে কমচারীরা কাজ করিত। সাঁচবালয়ের কাজ ছিল 
লগ পাঁরষদ ও সাধারণ সভার কাধ তালিকা রচনা ; পরিষদ ও সাধারণ সভার 
দেশকে কাজে রুপায়িত করা প্রভীত ॥। এছাড়া লীগের অধীনে আন্তর্জাতিক শ্রম 
দপ্তর (1. 1. 0.) এবং আন্তজাতিক বিরোধের বিচারের জন্য আন্তজণাতিক আদালত 

স্থাপিত হয়। 
হীগ অবক্ নেস্পনতন ও আন্তর্জাতিক ন্নিল্রাপিতা। (585 

[68556 01 1₹8110718 ৪00 [06678610718] ১6808 ৪710 960701185 )5 লীগ 

অফ নেশনসের ১০--১৬ ধারা ছিল খুবই গুরুত্বপত্ণ। লাঁগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
যুদ্ধকে বন্ধ করিয়া আন্তজাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা । ১০ হইতে ১৬ ধারায় 
তাহার জনা ব্যবচ্ছা করা হয়। এজন্য এই ধারাগ:লির বিশদ আলোচনা দরকার। 



৪১২ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

(১) ১০নং ধারায় লগগের চুন্তপত্রে বলা হয় যে, লীগের সদসাদের রাজনৈতিক স্বাধঈনতা 
এবং ভৌমিক অখন্ডতা লগগ রক্ষা করিবে । অর্থাৎ কোন শান্ত লীগেনধ কোন সদস্যকে 

আরুমণ করিলে সেই সদস্য রাশ্ট্রের স্বাধীনতা ও রাজাসশমা রক্ষা করা হইবে । (২) ১১নং 
ধারায় যৌথ নিরাপত্তা নতি গৃহণত হয় । ইহাতে বলা হয় যে, লগের কোন সদস্য 
আক্রান্ত হইলে লীগের অপর সকল সদস্য এই আক্রমণকে তাহাদের উপর আরুমণ বিয়া 
মনে করিবে । আক্রমণ করার বিরুদ্ধে লীগের সদস্যরা যৌথ বাধা দিবে; (৩) ১২নং 

ধারায় বলা হয় যে, যাঁদ কোন আম্তজর্াতক [বরোধের ফলে আন্তজশাতিক শান্তি 
বিপন্ন হয় তবে সেই বিরোধ লগ কাউাণসল বা আন্তজর্ীতক আদালতের দ্বারা শান্ত 

পূর্ণ উপায়ে নিষ্পাত্ত করা হইবে। লাঁগের হাতে বিষয়াটি আসার পর তিনমাস যুদ্ধ 
বিরাত চালংব। (8) ১৩নং ধারায় ল'গের সদস্যদের লাগ কাডীন্সলের মধ্যচ্ছুতা 
অথবা আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মানয়া চলিতে অনুরোধ করা হয় এবং বল- 
প্রয়োগ হইতে বিরত থাকার জন্য নিদেশ দেওয়া হয়। (৫) ১৪নং ধারার আন্তজশাতিক 
আদালত কিভাবে গাঁঠিত হইবে বলা হয় । (৬) ১৫নং ধারায় বলা হয় যে লগ কাউীন্সিল 
সদস্যদের সবসম্মাতিক্রমে রাজনৈতিক বিরোধের 'নম্পাত্ত কারবে এবং আন্তজাতিক 

আইনগত বিরোধ আন্তজাতিক আদালত নি্পাত্ত কারবে। (৭) ১৬নং ধারা ছিল 
নিরাপত্তায় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান শর্ত। ইহাতে বলা হয় যে, বদি কোন লাগ সদস্য 
১২, ১৩, ১৫নং শূর্ত ভঙ্গ করে এবং লগের আদশ' অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে 
তবে তাহাকে আব্রমণকারণ ঘোষণা করা হইবে এবং তাহার 1বরুদ্ধে লীগের অপর সদস্যরা 
অর্থনৌতক অবরোধ কাঁরতে বাধ্য থাকিবে । ইচ্ছা করিলে এই অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
সামরিক ব্যবন্থা নেওয়া যাইতে পারে । অপরাধী রাত্্রকে লীগের সদস্য পদ হইতে 
ভোটের দ্বারা বাহস্কার করা যাইতে পারে । 

পরে দেখা যায় যে, লগগের এই নিরাপত্তা শত'গনুীল ছিল ঘোরতর ৪2টপৃণ । 
এই কারণে লীগের পতন ঘটে । (১) ১৬নং শর্ত বা শাস্তিমূলক শর ছিল ভ্রাটপূণ ॥ 

কারণ কোন সদস্য ১২, ১৩ এবং ১৫নং শর্ত ভাঙিলে তবেই ১৬নং শর্ত প্রযোজ্য 'ছিল। 
১৩নং শর্ত ভাঙলে ইহা প্রযোজ্য ছিল না। অথচ ১০নং শত দ্বারা সদস্যদের 
স্বাধধীনতা ও ভৌমিক আধকার রক্ষার কথা বলা হয় । (২) লীগ যুদ্ধকে নাষদ্ধ করে, 
1কন্তু আগ্রাসনকে 'নাষদ্ধ করে নাই । সুতরাং কোন রাষ্ট্র আগ্রাসন বা অঘোবিত য্ধ 
করিলে লীগের আইনতঃ কিছ? করার ছিল না। (৩) লশগের যাহারা সদ্স্য ছিল না 
তাহাদের উপর লীগের এন্তয়ার ছিল না । (8) কোন সদস্য আগ্রাসন কারবার পর লীগের 
সদস্য পদ ত্যাগ কারয়। লগের দায়-দায়িত্ব এড়াইতে পারিত। (৫) লাগ কাউন্সিলকে 
কোন বিষয়ে মণমাংসা করিতে হইলে এঁকামতে আসতে হইত । সদস্যরা একমত না হইলে 
[বরোধায় রাম্ট্রগৃলি নিজ মতে চলিতে পারত । (৬) ১৬নং ধারায় সামরিক শাস্তি 
বাধ্যতামূলক না হওয়ায় অপরাধণ রাষ্ট্রকে কেবলমান্র অর্থনোৌতক অবরোধ দ্বারা জব্দ 
করা সম্ভব ছিল না। (৭) লশগের সদস্য রাষ্ট্রগাঁপ নিজ 'নঙ্জ সার্বভোম আঁধকারকেই 
মূল্য দেয়। লীগের আদর্শ অপেক্ষা জাতীর স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেয় । 
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হনীগ আফ নেশ্শনলেল্র ক্ষার্মালী (56701056706068 01 00৪ 

[,680006 01 19005 ) £ লগ অফ নেশনস স্থাপিত হইবার পর প্রায় এক দশক 

লগের মধণা সবেণচ্চ সীমায় উপনশত হয়। এই যুগকে লীগের সবর্ণ যুগ 

(0০161) 7৩00৫) বলা হয়। এই সময় বৃহৎ শান্তগ:ীলর প্বার্থ-ঘাঁটত হণ 

প্রক্টিত না হইবার ফলে লধগের পক্ষে আদ্তজ্ীতিক বিশোধগযলর নিস্পান্ত করা সম্ভব 

হয়। লীগের কাখকাঁরতা এই সময় বৃদ্ধি পায়। এই সময় লাগ যে বিরোধগ্দালর 

মীমাংসা কয়ে তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রধান বিষয় হইল £.- 

(১) আল্যাপ্ড ছপপুঞ্জ ঘাঁটত বিরোধ-বাঁল্টক সমুদ্রের আল্যান্ড দ্বীপের 

অধিবাসীরা ছিল জাতগত দিক হইতে স:ইডেনের সাঁহত সম্পকিতি এবং এজনা তাহারা 

স:ইডেনের স্ৃহত যান্ড হইতে ইচ্ছা করে। সুইডেনও এই দ্বীপের উপর আধিপত্য 

দাবী করে। অপ্র ?দকে ফিনল্যা্ড এই দ্বীপের উপর তাহার সাবভোম আধিকার 
ভোগ করিতোঁছল । ফিনলাণ্ড এই দাবী ত্যাগ কাঁরতে রাজী ছিল না। লুইডেন ও 

[ফিনল্যান্ড কোন দেশই জাতি সংঘের সদস্য ছিল না। ?কণ্তু ব্রিটেনের প্রস্তাব অন:যারাঁ 

লশগ আল্যাণ্ডের বষয়াট গ্রহণ করে। ফিনল্যাণ্ড এই 'বিরোধ তাহার আভ্ম্তরীণ 

বষয় বালিয়া লীগের হস্তক্ষেপের এাষ্তিয়ার অগ্রাহ্য করে ॥ কিন্তু লীগ তাহাতে কণণপাত 

না কারয়া বিষয়াট অনুসণ্ধানের জন্য তদন্ত কামাট নিয়োগ করে। পরে কমিটির 

(রিপোর্ট অনুসারে আল্যান্ড ফিনল্যান্ডের অধীনে রাখা হয়। 'কন্তু এই দ্বাপের 

আঁধবাসখদের স্বকখরতা ও সংস্কাতি, সম্পা্ত ও জীবন রক্ষার জন্য ফিনল্যান্ডকে নিদেশি 

দেওয়া হয় । 
(২) সাইলেণয়া প্রদেশের কিছু অংশ লইয়া জার্মানী ও পোল্যান্ডের মধ্যে 

[বরোধ দেখা দেয়। সাইলেশিয়ার পোল অধয়াধত অগ্চলগলি পোল্যান্ড দাবা করে। 

লশগ কাউীন্সলের মধ্যস্থতায় উভয় দেশের সীমান্ত স্থির করা হইলে উভয় দেশ তাহা 

মানিয়া নেয় । 
(৩) করফুর ঘটনা, ১৯২৩ খীঃ- গ্রগস ও আলবেনিয়ার সীমান্ত জাঁরপে ননিষ্ন্ত 

জনৈক ইতালীয় কম'চারধকে গ্রীসে হত্যা করা হয়। মৃসোলিনী বিষয়টি বিধিমত 

লগের নিকট উত্থাপন না করিয়া নিজ হাতে আইন নেন। ইতালা্ন নোবহর গ্রীসের 

করফু দ্বীপের উপর গোলাবর্ধণ করিয়া ছীপাঁট আঁধকার করে এবং গ্রীসের নিকট ক্ষমা 

প্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ দাবী করে। গ্রীস, লীগ অফ নেশনসের নিকট আবেদন জানায় । 

লগ কাউীন্সলে এ বিষয়ে বিতর্ক চাঁলতে থাকার সময়, প্যারিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের 

রাষ্্রদতরা আলাদাভাবে মধ্য্থৃতা কয়া বিষয়াটর মীমাংসা করে। ইতালীর 'নিকট 

গ্রিস ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ক্ষাতপ্রণ দেয় । করফুর ঘটনা প্রমাণ করে যে ইতালী 

লখগের উপর আস্থা না রাখিয়া নিজ হাতে আইন নেয়। ইহা লীগের প্রাতি অনান্থার 

শাভব্যান্ত 'ছল। 

(৪) গ্রীক-বৃলগোরয়া বিরোধ, ১৯২৫ শ্রাঁঃ--গ্রীস ও বূলগেরিয়ার সীমান্তে বহু 

জটিলতা এবং পরস্পর-বিরোধী দাবী ছিল। ১৯২৫ শ্রাঃ গ্রীস-বৃলগেরায় সীমান্তে 
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দুইজন গ্রীক সোনক নিহত হইলে গ্রীস, করফু ঘটনার অনুকরণে বৃলগোরয়ার নিকট 
ক্ষতপ্রণ ও ক্ষমা প্রাথথনা দাবী করে। বুলগেরিয়া এ বিষয়ে তদন্তের প্রস্তাব 'দলে 

গ্রীস তাহা অগ্রাহা কাঁরয়া সৈন্য প্রেরণ করে। বুলশোরয়া লীগের নিক) লণগ চুন্ত 

পন্রের ১০, ১:নং ধারা অনুযায়ী আবেদন কারলে লগ অগ্রে গ্রীক স্নোকে বুলগোরয়া 
হইতে 'পছাইয়া আঁপতে আদেশ দেয় । ক্রান্স, ত্িটেন ও ইতালীর সামারক আফপসাবদের 
যুদ্ধ বিরাত ও বূলগোরয়া ত্যাগ পযবেক্ষণ কারতে লীগ পাঠাইয়া দেয়। ইহার পর 
লশগ এক তদন্ত কাঁমশন বসান । এই কামশন গ্রাসের ক্ষাতপৃরণের দাবশ নাকচ করে 
এই যযান্ততে ষে গ্রাসই ছিল আব্রমণকারণ ॥ এই কঘশন বলে যে” বূলগেরিয়। ক্ষয়ক্ষীতির 

জন্য ক্ষাতপূরণ পাইবার আঁধকারী । লগ গ্রসকে নিদেশ দেয় যে, ৪২ হাজার পাউণ্ড 

ক্ষতিপূরণ যেন বুলগেরিয়াকে দেওয়া হয়। এই বিরোধের ক্গেত্রে লক্ষাণনয় যে, করফুর 

ঘটনার সময় ইতালশর অন্যায় আচরণের নিন্দা লগ করতে সাহস করে নাই । কিন্তু 
দুবল গ্রীসের ক্ষেত্রে লীগ হঠাৎ পক্ষপাতমূলক আচরণ করে। ইহার ফলে লীগের 
মযাদা কাময়া যায়। 

এইভাবে ১৯৩০ প্রঃ পধন্ত বাভ্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের [বরোধে লাগ সাফল্যের সহিত 
হস্তক্ষেপ করে ॥ কম্তু ১৯৩১ প্রগঃ হইতে অকস্মাং লীগের মধণাদায় দারংণ আঘাত 
আসে। পারণামে লীগের পতন ঘটে । যে প্রধান ঘটনাগহলর ছারা লীগের মধশদা 
নষ্ট হয় তাহা হইল £-- 

(১) জাপান কর্তৃক মাগারয়া আকুমণ- জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ মা শাসত চখনের 
মাণ্টারয়া প্রদেশ আব্রমণ করে। জাপান ও চাঁন উভয়েই ?ছল লীগ অফ নেশনসের 
সদস্য। জাপান ছিল লীগের প্রাতিষ্ঠাতা সদস্য ॥ জাপান মাঞ্ারয়া আক্কমণ করিলে 
চগন লখগের 'নকট প্যায়*ধ্চারের আবেদন করে ॥ এাঁদকে ব্রিটেন গোপনে জাপানকে 
সমথণন করত ॥ কারণ 'প্রিটেনের আশঙ্কা ছিল যে, কামউনিস্ট রাশিয়া মাগ্ারয়ায় 

অন-প্রবেশ করিতে পারে । সুতরাং লীগ কাউীনসলে জাপানের বিরুদ্ধে বথেন্ট তৎপন্নত। 
দেখান হয় নাই । যাহা হউক বিদ্ব জনমত জাপানকে 'ধক্কার জানাইলে এবং চাঁনা 

জাতীয়তাবাদখরা তুমুল গণ্ডগোল আরম্ভ করিলে লীগের আদেশে লিটন কাঁমশনকে 

মাণ্টারয়ায় তদন্ত করিতে পাঠান হয়। ইতিমধ্যে জাপান মাগ্রীরয়ায়, মাগুকুয়ো নামে 

এক তাবেদার সরকার গঠন কাঁরয়া মাণ্ুরিয়া আক্রমণের সকল দায়িত্ব অস্বীকার করে। 

লিটন িপোর্টে জাপানকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করা হয়। জাপান ইহার প্রাতিবাদে 
লীগের সদস্য পদ তাাগ করে। লীগ জাপানের (বিরুদ্ধে কোন শান্কিমূলক বাবস্থা 
গ্রহণ কাঁরতে বিরত থাকে । কারণ 'ব্রটেন এইরূপ কোন ব্যবস্থা পছণ্দ কারত না। 
ফলে মাণ্ারয়ার ঘটনায় লীগ সর্থ প্রথম বড় ধরণের ব্যর্থতা বরণ করে॥ লীগের উপর 
সদস্যদের আস্থা নম্ট হয়। 

(২) ইতাঙলন-আবাসনীয়া যুদ্ধ, ১৯৩$ প্রঃ ইহার পর লীগের উপর 'ছিতয় 
মার়াজক আঘাত আসে । ইতালণ ছিল লীগের অন্যতম প্রাতগ্ঠাতা সদস্য এবং ইওরোপাঁয় 
সদস্য। অনেকে মনে কাঁরত যে, এশিয়ার দেশ জাপান আব্তজগাতিক আইন'কানুনের 
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তোয়ান্ধা না কাঁরয়া লগগকে অগ্রাহ্য করে । ইওরোপের কোন দেশ তাহা কাঁরবে না। 
কিন্তু ইতাল'র আচরণে সেই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয় । 

১৯৩৫ খ্র+ঃ আবাপনীয়া সামান্তের ওয়াল-ওয়াল গ্রামে ইতালপয় ও আবাসন" 
সেনাদলের মধ্যে গাল বানমর হইলে আবাসনীয়া লীগের নিকট ১০. ১১ ধারা 
অনুযায়ী আবেদন জানায় । এদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মনে করত ফে. ইতালীর 
বরোধতা করিলে ফ্যাসিম্ট ইতালী, নাংসাঁ জামানীর পক্ষে যোগ (নয়া তাহাদের 

বরো?ধতা কারবে । সুতরাং এই দুই শক্তি ইতালী তোষণ আরম্ভ করে। ওয়াল- 
ওয়াল ঘটনা উপলক্ষে লগ যে কমিশন নিয়োগ করে কাধতিঃ তাহাকে অকাষ'করা 

করা হয় । কারণ কমিশনকে ওয়াল-ওয়াল কোন দেশের গান তাহা না দোথয়া 
গুলি বষণের দায়ত্ব 'স্থর করিতে বলা হয়। ফলে কাঁমশন 'রিপোট দেয় ষে কোন দেশই 

দায়ী নয়। 

ইতিমধ্যে ইতালীয় সেনা আবানায়া লমান্তে সান্বেশ করা হইলে আবাসনগর। 
১০, ১১, ১২, ১৪ নং ধারা অনুষায়শ আবেদন করে । লাগ একের পর এক কমিশন 
শনয়োগ করে । কিন্তু তাহার রিপোট ইতলা নাকচ করিয়। দেয় । অবশেষে ইতালায় 

সেনা আবাঁসনখয়। আক্রমণ কারলে ব*ব জনমত ইতাল'র [বিরুদ্ধে উত্তাল হইয়া উঠে। 
এমতাবহ্থায় গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স ।নঙ্জ দেশের জনমতের চাপে লীগের স্ভায় ইতালশীকে 

আক্মণকারণ সাব্যস্ত কারতে বাধ্য হয় । ইতালীর বিরদ্ধে অর্থনৈতিক অবরেধে ১৬ নং 
ধারা অনুযায়শ জারী হয়! কিন্তু ইতালী লীগের নিদেশ অগ্রাহা ঝরে এবং 
লীগের স্দসা পদ ত্যাগ করে। ইতালীকে শাস্তদানে লশগের অপারগতা লীগের 
অক্মণ্যতা প্রমাণ করে। বহত শাত্তগযালর সায় ছাড়া লগ অচল ইহাও প্রমাণ 
হইয়া যায়। 

ক্রমে লীগের দূঝ্লতার সুযোগে যোথ নিরাপত্তা ধংস হইতে থাকে । স্পেনের 
গৃহযুদ্ধে পরোক্ষভাবে কোন কোন শান্ত হস্তক্ষেপ করে। নাংসা জামণনী আগ্রাসন 
নীতি নেয় । মউনিখ চান্তর দ্বারা নাৎস৯ জাম্মীনীকে তোষণ করা হল্প। এইভাবে 
[ত্বতীয় [বিন্বষংদ্ধ আরম্ভ হইলে লীগ ধংস হয় । 

লীগ আলস্ক নেস্পণনলসেন্র হিষফুলতান্প সাপ (085565 ০1 086 
18110817901 1006 1:68£6 01 ]9610709 )£ লগ অফ নেশনসের বিফলতা ইহা 

প্রমাণ করে ষে, বিজ্ঞান ও কারিগর? বিদ্যায় মানবজাতি অনেক দূর আগাইয়া গেলেও' 
রাষ্ট্র পারচালনা ও আন্তজাতিক ন্যায় নীতির ক্ষেত্রে অনেক পিছাইয়া আছে। 
মানবঙ্গাতিকে বিবযুদ্ধের মারাত্মক ধ্বংসলীলার হাত হইতে রক্ষার জনাই লধগ অফ 

নেশনস হ্থাপত হয় । "দ্বিতীয় বি*বষহম্ধ এবং লীগের বিফলতা সভাতার পক্ষে 
কলগকজনক ইহাতে সন্দেহ নাই। 

লীগের বিফলতার কারণ লাগের গঠন ও লাগ চুন্তপন্ের শ্রঃটির মধ্যে অনেকটা 
দেখা যায় ॥ যাঁদও ইহাকে জাত সঙ্ব বলা হইত, পৃথিবীর সকল জাতি এই বি"বসভার 
সদস্য ছিল না। এই সভা প্রধানতঃ ইওরোপাঁয় শাস্তগুলিকে লইয়া গাঠত হয়। 



৪১৬ ইওরোপেকস ইতিহাসের রূপরেখা 

মার্কিন যংন্তরাষ্ট্র লীগের সদস্য ছিল না। ফলে এই প্রবল শান্তর সাহায্য হইতে লাগ 
বাঞচত হুয়। জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়া দখঘণকাল লীগের সদস্য ছিল না। পরে 
জাপান ও ইতালী সদস্য পদ ত্যাগ করে । সৃতরাং সকল বৃহৎ শান্তগৃলি এক সঙ্গে কোন 
এক সময় লীগের সদস্য ছিল না। ফলে লীগ ইহাদের পৃণ" সহায়তা পায় নাই । 

ল'গের সদস্যদের মধ্যে সকলের সমান আধকার ছিল না। লাগ কাউন্সিলের চ্থায়ী 

সদসারা আঁধক ক্ষমতা ভোগ কারত। ইহাদের প্রত্যক্ষ সাহাধ্য ছাড়া লীগের কোন 
[সদ্ধান্তকে কার্যকর করা যাইত না। মাকন যন্তরাষ্্র যোগ না দেওয়ার ফলে 
ল'গকে প্রধানতঃ ব্রিটেন ও ক্রান্সের সাহায্যের উপর 'নিভ'র করিতে হয়। িম্তু ব্রিটেন 
ও ফ্রান্স আন্তর্জাতিক ন্যায় নীতি রক্ষা ও লীগের মর্ধাদা রক্ষা অপেক্ষা তাহাদের 
জাতীয় স্বার্থকে বড় কারয়া দোৌথত। ব্রিটেনের তোধণ নীতির দরুণ জাপান ও 
ইতালপকে আগ্রাসনের জন্য শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই । এমন কি ইতালীর বির্দ্ধে 
অর্থনোতক অবরোধ জারা হইলে 'নাষদ্ধ দ্ুব্গহীলর তালিকা রচনার সময় ব্রিটেন ইচ্ছা 
করিয়া পেখ্রোলকে তালিকার বাহরে রাখে, যাহার ফলে ইতালশর সহাবধা হয়। মোট 
কথা 'ব্রটেন ও ফান্স লীগের আদর্শ পুরাপীর সমর্থন না করায় লীগ বিফল হয়। 

তাছাড়া লাগ চুন্তপত্রের নিরাপভার শতগুলির মধ্যে বহ; ব্রুটি ছিল। (বিশদ 
(বিবরণ আগে দেখ )। লগের সদস্য যাহারা 'ছিল না, তাহাদের উপর লীগের কোন 

এান্তয়ার ছিল না । লাগ কাউীন্সিলের সদস্যরা একমত না হইলে কোন '্দ্ধান্ত 

কার্ষকরী করা যাইত না॥ বৃহ রাম্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বাথে'র জন্য একমত হইবে না, 

ইহাই ছিল স্বাভাঁবক। লশগের হাতে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সামারক ব্যবন্থা গ্রহণের 
ক্ষমতা না থাকায় আব্রমণকারকে শাস্ত দেওয়া প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হইত না। এই 

কারণে লঈগের পক্ষে নিজ সিদ্ধান্ত কাষ'করী করা সম্ভব হইত না। আগ্রাসী রাস্ট্র 

লশগের নিদে'শ সহজে উপেক্ষা করিতে পারিত। 

ব.হৎ শান্তগাঁলর স্বার্থপরতা লীগ্নের পতন ঘটায় । ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল লীগের 
দুই প্রধান এটি । এই দুই রাস্ট্রের সহারতা ছাড়া লীগের পক্ষে কোন কিছ; করা 
সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু টেন লীগের উপর আস্থা না রাখিয়া লাৎসী জামানণর 

আগ্রাসনে জার্মানীর তোষণ নতি নেয় । ব্রিটেনের পরোক্ষ সমর্থনে নাৎলী জামান 

লগগকে অগ্রাহা করিয়া ভার্সাই সাম্ধর শর্ত গুলি একে একে ভাঙিয়া ফেলে। ফ্লান্সও 
লশগের উপর আস্ছা না রাখিয়া লোকানেণ ছান্ত, কেলগ-র্রিয়! চুন্তি প্রভাতির দ্বারা তাহার 

নিরাপত্তা রক্ষার চেম্টা করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এই দুমুখো নখাতি লীগের মর্যাদা ও 

শান্ত নম্ট করে। 
জাপান ও ইতালী লগগ্ের আদর্শ অগ্রাহা করিয়া ষথাক্রমে মাণ্ছরিগা ও আবপিনগয়া 

আক্রমণ কাঁরলে লীগের মৃত্যুর ঘণ্ট বাজয়া বায়। এই দুই সদসা রাষ্ট্রকে শাপ্তিদানে 

লখগ্ের ব্যর্থতা লীগের অকার্ধকারীতা প্রাতপন্ন করে। তাছাড়া আন্তজাতিক 
[নরস্রশকরণে লীগের বিফলতা অস্ম প্রাতিযোগিতাকে বৃদ্ধি করে। 



ত্রিহস্ণ অস্ধ্যান্স 

ফ্যাসি্ ইতালীর অভুথান (১৯২২--৪৬ গ্রাঃ ) 
(71112 1২156 01 1091101 17250150), 1922--46 ) 

অুক্কোত্ক্লী ইতালী 2 জল্াজিলাদে উতভ্ভবেন্প ক্কাবুণ 
(০2০৪৮771815 2 095569 01 1109 18196 01 [250181) ) £ প্রথম বশ্বষ:দ্ধের 

পর ইওরোপের কয়েকাঁট দেশে গণতান্লিক শাস্ন ব্যবস্থার দ্রুত পতন ঘটে ।৯ ইতালণতে 

গণতন্মের পতন "এবং স্বৈরতন্ধাদী ফা1সন্ট শন্তির উদ্ভব 
যুদ্ধোত্তর ইওরোপের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা । কাভুরের 
নেতৃত্বে ইতালী এক্যবদ্ধ হইবার পর, কাভুযুর যে উদ্বারতান্ত্িক 

সংবিধান প্রবতণন করেন, ত।হাকে আদপেই প্রকৃত গণতন্ত্র বলা যায় না। ভোটাধিকার 

প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের 'ভন্তিতে স্থাপিত না কারয়া কাভ়ারের নিদেশে সম্পাত্তর ভিত্তিতে 

াপন করা হয়। ইহার ফলে সরকার গঠনে সাধারণ লোকের কোন ভূমিকা না থাকার 
এই সরকার সম্পর্কে জনসাধারণ নিস্পৃহ থাকে ।২ 

এঁকাবদ্ধ ইতালীর সম্মুখে এমন কতকগহীল বিশেষ সমস্যা ছিল যাহার সমাধান 

কোন মন্মীদভা কারবার চেম্টা করে নাই। প্রথমতঃ, উত্তর ইতালী শিল্পে অগ্রসর ও 
মোটাম:টি স্বচ্ছল হইলেও, দক্ষিণ ইতালগ ছিল অনগ্রসর অণ্ল। 
উভয় অণ্ু'লের মধ্যে অর্থনোতিক সমতা আনার কোন চেণ্টা না কয়ায়, 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দক্ষিণের আগ্থা নন্ট হয়। ফ্যাসিষ্ট 

নেতা ম-সোপিনন ইহার পূর্ণ সুযোগ নেন। তিনি দক্ষিণ ইতালশীর জনগণের নিকট 
কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য নীতি তুলয়া ধরেন । ছিতণয়তঃ, দাক্ষণ ইতালগর প্রধান 
সমস্যা ছিল মাফিয়া ও ডাকাত দলের উৎপাত । দক্ষিণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শত শত 
লোক মারা যাইত। কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল সমস্যা সমাধানের চেত্টা করে নাই। 
এই বৈষম্যমূলক নীতি ইতালীর উদারতাশ্ত্িক সরকারের পতন ঘটায় এবং ফ্যাপবাদের 
পথ প্রস্তুত করে। 

ইতালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিলে ইতালার ক্যাথালক দল ও লমাজতন্ দল 

তাহার বিরোধিতা করে। কিন্তু শাসক উদারতচ্্ দল তাহা অগ্রাহা করিয়া ইতালাকে 
যুদ্ধে জড়ায়। প্রথম 'বশ্বষহদ্ধের পর প্াারিসের শাস্তি বৈঠক 

এন হইতে ইতালী প্রায় খাল হাতে ফারয়া আসলে, ইতালীবাসীঁদের 
বিঞ্ুদতা মনে দারুন হতাশা দেখা দেয়। ইতালীয় জাতশয়তাবাদীরা 

মনে করে যে, ইতালী এই যুদ্ধে রন্ত ও জীবন ব্য কারা শন্য 
হাতে ফিরিয়া আপিয়াছে। 

১,:08588:07 1705107-88016 736০5 01 1086209819081 4৯15118, 
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ইওরোপ (বি. এ )--২৭ 

ইতালীর গণভঙ্রের 

দুবলত 

দক্ষিণ ইতাঁলীর 
অনগ্রসরতা 



৪১৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ক্যাথালক ও সমাজতদ্র্রণ দলগাঁল যাহারা যুদ্ধে যোগদানের বিপক্ষে ছিল, তাহারা 
এজন্য শাসক উদারতন্ত্রশ দলকে হেনস্থা করার চেষ্টা করে। ইতালীয় রাজনখাতির এই 

নোতবাচক চারন্র গণতন্ত্রকে দূর্বল কারয়া ফেলে। রাজনোতক 
বিরোধী দলগুলির রর নেতিবাচক নীতি দলগবাীল জাতিকে বিপদ হইতে মস্ত করা অপেক্ষা প্রাতিপক্ষের 

সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠে। এই দোটানার মাঝে পাঁড়য়া 
জনসাধারণ ইতালণর ভাঁবযাৎ সম্পর্কে হতাশাগ্রস্থ হইয়া পড়ে। 

এদকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালগতে দারুণ অথনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয় । 

যুদ্ধ ফেরৎ সেনাদল ছাঁটাই হইয়া যায় । এই সকল লোক কাজ না পাইয়া বেকার হইয়া 
যায়। ইহারা এজন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠে। যুদ্ধের দরুণ 

ুদ্ধোত অর্থনৈতিক দজানিষপন্্ের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়। থাদ্যাভাব ও শিল্প 
সমস্য 

দ্রব্যের অভাব জন-জীবনকে দ-্দ্রশাগ্রচ্থ করিয়া তুলে ॥। সরকার 
জামদারদের হাতে জাম ধারয়া রাখায় ভূমিহীন কৃষকরা অশান্ত হইয়া পড়ে। কল- 
কারখানায় মজরদের মজ-রণ না বাড়ায় শিজেপ ধর্মঘট একাঁট নিত্যনৈমাত্তক ব্যাপার 

হইয়া উঠে । এই সঙ্গে চলে সমাজাবরোধখদের উৎপাত, মাফিয়াদের অত্যাচার । বেকার 
লোকেরা কাজের জভাবে সমাজাবরোধীদের সাহত যোগ দেয় । 

ইতালীর এই দংুদশার মোকাবিলায় উদ্ারতথ্মী সরকার চূড়ান্ত ব্যথতা দেখায় । 
উটপাখন যেমন মরুভুমতে বালক্প ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বালির মধ্যে 

মুখ গ'জিয়া দেয়, ইতালী উদারপথ্থণ সরকার দেশের এই সকল 
১০ সমস্যাগ্লকে উপেক্ষা করিয়া টাকিয়া থাঁকবার চেষ্টা কয়ে। 
প্রদার এঁদকে ইতালীর কমিউনিষ্ট দল ইতালীতে সমাজতন্ম প্রাতিষ্ঠাই 

ম্ণান্তর একমান্র পথ বালয়া প্রচার চালায়। সমাজতাম্প্িক পা্রকা 

“আভান্তি” ইতালণর শ্রীমক ও কৃষকদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ইহার ফলে কৃষকরা 

জাঁমদারদের জাম এবং শ্রীমকরা মাপিকের হাত হইতে কল-কারখানা দখল কারিতে 

আরম্ভ করে। অনেকে মনে করে যে, ইতালাীতে সমাজতান্নিক বিপ্লব আসন । 
এমতাবস্থায় ইতালণর শিত্পপতি ও হটে বংজোস্পা শ্রেণী উদারতষ্ঘী সরকারের উপর 

আম্থা হারাইয়া একি শান্তশালী সরকার ছারা তাহাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার কথা চিন্তা 
করে। মুসোলনীর নেতৃত্বে গঠিত ফ্যাসিষ্ট দলই একমাত্র 

ুর্জোয়াশ্রেণীর হতাশ। ইতালপকে সমাজতান্ল্িক বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা কাঁরতে সক্ষম 

ইহা তাহারা বুঝিতে পারে । 
যুদ্ধ ফেরৎ বেকার সেনা এবং বেকার যুবকদের লইয়া মঃসোলিনী এক আধা সামরিক 

স্বেচ্ছাসেবক বাহন গঠন বরেন। ইহার ভিনি নাম দেন ফ্যাঁসষ্ট। মিলানের 

'ফাসিও* (10845০1০) নামক সংগঠনের আদলে তান তাঁহার 
ফ্যাসিষ্ট ঘল গঠন. দর্গাটিকে গঠন করেন। ফ্যাপিম্ট শব্দট মূলতঃ ল্যাটিন ফ্যাসেস 
( £85০55 ) কথা হইতে উদ্ভূত । ফ্যাসেস কথাটির অর্থ হইল বল বা শন্তি। মৃসোলিনী 

তাহার দলের ফ]াঁপষ্ট নাম দিয়া ইহা বুঝাইতে চান যে, এই দল শান্তর ছারা রাণটু 
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চালাইবে। অতাইতে বোনটো মূসোলিনী ছিলেন সমাজতন্তী দলের সদস্য এবং 

'আভা-্ত' পান্রকার সম্পাদক । পরে তিনি সমাজতম্মবাদীদের সাহত সম্প্ ত্যাগ করিয়া 

ফ্যাসম্ট দল গঠন করেন । ফ্যাসিম্ট দলের প্বেচ্ছাসেবকরা কামিউনিষ্টদের সহিত থণ্ডযহজ্ধ 
চালাইয়া তাহাদের সভা-সামাতি, ধমঘট ভাওয়া ফোলত। শৃঙ্খলা রক্ষা ছল 

ফ্যাসিঘ্টদের অন)তম মূল নশীত । এই কারণে মুসোলিনগ ধম“ঘট ও কর্ম-বিরাতির ঘোর 

বিরোধী ছিলেন । ইতালীর বঞ্জোয়া শ্রেণণ ফ্যাসম্ট দলকেই ভ্রাণকতণ মনে করিয়া 

ইহাকে প্রচুর অধ সাহাধা করে। মুসোলনণ ফ্যা?সঘ্ট স্বেচ্ছাসেবক বা স্কোয়াডদ্টদের 

(308841150 ) কালো পোষাকে সাঁজ্জত করেন । তিনি তাহাদের ফ্যাসষ্ট প্রথায় 

আভবাদন এবং কুচকাওয়াজ কারতে শেখান । ফ্যাস্টরা কমিউনিষ্টদের বরদ্ধে দাঙ্গায় 

সফলতা দেখাইয়া বুর্জোয়াদের সমন পায়। 

১১২১ শ্রাঃ নিবনচনে ফ্যাসণ্ট দল ভোটারদের ভশীত প্রদর্শন করিয়া ও অন্যান্য 

উপায়ে নিবণচনের দ্বারা আইন সভায় ভাল আসন পায়। মুসোঙনী প্রধানমন্াণার পদ 

দাবখ করেন । ইতিমধ্যে ফ্যাসম্ট দলের ক্ষমতালাভের প্রাতবাদে 
কমিউানণ্ট দল ইতালশতে এক সবাত্মক ধর্মঘট ডাকে। কিন্তু 

ফ্যাঁসম্ট গ্কোয়া্রাঞ্ট স্বেচ্ছাসেবকরা বলপুবক এই ধর্মঘট ভািয়া ফেলে । কাঁমউনিষ্ট 

কমখদের প্রচণ্ড মারধর করে । আভাান্ত পাকার সদর কার্ধালয় ধ্বংস করে। সমাজতম্মদের 

সুখপন্র বিভিন্ন শহরের কমিউানষ্ট শাসিত কামউন বা মিউনাসপ্যালাটিগীলকে ভাঙয়া 

ফেলে । অতঃপর মূসোলিনীর কালো কোর্তা বাঁহনী ইতালীর রাজধানী রোমে ঢুঁকিয়া 

ফ্যাসিন্ট দলকে শাগন ক্ষমতা দেওয়ার দাব? জানায় । যাদও ফ্য।সিপ্টদের আইন সভায় 

খ্যাগারত্ঠতা ছিল না, ষাদও তাহাপ্না সবাকছং বলপ্রয়োগের দ্বারা ও বে-আইনা পথে 

করে, তবহও বুজেশয়া শ্রেণীর চাপে এবং গৃহযুদ্ধ এড়াইবার জন্য ইতালাীর রাজা তৃতায় 
ভিন্টর এমানহায়েল ১৯২২ খ্রীঃ মহসোলিনশীকে প্রধানমন্লী নিষুস্ত কারলে ফ্যাসিম্ট বিপ্লব 

জয়যুত্ হয়। মুসোলিনলী “দুচে” (109০৪) উপাঁধ গ্রহণ করেন। 

ফ্যাতনীবাছেব্র মু নীতি (7১200010165 01 চ880891) ) £ ফ্যামীবাদ 

সমাজতন্ত্রবাদের ন্যায় কোন গভখর সামাঁজক দর্শন ছিল না। ছ্হা ছিল বেনিটো 
মুসোলিনণ এবং তাঁহার দারশশীনক বম্ধ; জিওভান জেনটিলের 
মস্তদ্কপ্রসৃত তত্র ।১ সমাজতম্বাদ বা গণতদ্ঘবাদ যেরূপ 

ইতিহাসের নিয়মে এাতিহাসিক ভাবধারা রুপে আত্মপ্রকাশ করে, 
ফ্যাসীবাদের পশ্চাতে এইরূপ কোন এতিহাদিক পটভূমিকা ছিল না। ফ্যাসীবাদ 'ছিল 

আসলে ইতালখর সামাজিক অবক্ষয়ের যুগের একাট রাজনোতিক ব্যভিচার । ইহা ছিল 

ম.লতঃ একটি নেতিবাচক চিন্তাধায়া। লোকে যাহাকে সত্য এবং ধ্রুব বাঁলয়া জ্ঞান 
কারত ফ্যাসগ্বাদ তাহাকেই নস্যাৎ কারত ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালপয়দের চিন্তা 

বৈকলা, রাজনৈতিক দলাদাঁল এবং অথনোতিক দংরবস্থা ও অরাজকতার অবৈধ সন্তান 
[হলাবে কাপশবাদের আবিভণব হয় । 

১, 019%5201 99736159, 

ক্যাসি শক্ির অয় -. 

ক্যাসীবাদের 
নেতিবাচক 



৪২০ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ফ্যাসীবাদের মূল কথা “ছল রাত্ট্র বল অথবা শান্তর দ্বারা প্রাতি:ষ্ঠত হইয়াছে এবং 
ইহাকে বলের ছারা রক্ষা করিতে হইবে । জনমত, ব্যাস্ত স্বাধীনতা প্রভাতি গণ্তান্তিক 

প্রথাকে ফ্যাপীবাদ সম্পৃণ অবজ্ঞা করিত। মুসোলিনার বন্তব্য 
জনি এই ছিল যে, “দশ'ন ও বক্তা অপেক্ষা কাজের দাম বেশ? ।” 

গণতম্ঘ ও উদারতন্ত্র প্রভৃতি ভাবধারাকে ফ্যাসঈবাদ নামাজক 

[বিশ.ঙখলার কারণ বলিয়া মনে করিত ॥ যে সরকার শন্তি অপেক্ষা ভোটের উপর নিভর 
করে, সেই সরকার কোন কাজ কাঁরতে সঙ্গ ম নয় বলিয়া তাহারা মনে করিত । ফ্যাসৰাদসয়া 
মনে কারত যে, সমাজতম্বাবাদ হইল একট ভূল সিদ্ধান্ত । কারণ শ্রেণ্হ*ন সমাজ একি 
কম্পনার গবষয় ॥ বাস্তবে তাহা সত্য হইতে পারে না। গণ্তন্র ব্যস্ত স্বাতন্পুবাদকে 
ফ্যাসীবাদীরা ঘৃণা কারত । 

ফ্যাসঈবাদ ব্যান্ত স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য কারয়া রান্ট্রের ক্ষমতাবেই চূড়ান্ত মনে করিত। 

এজন্য ইহা ছিল কতৃত্থবাদশী (4001011091180 )1 রাম্ট্রই হইল শেষ বথা। বাস্ত 
রাত্ট্রের প্রয়োজনে কাজ কাঁরতে বাধ্য । ইহার বাহরে তাহার কোন 

রায় করৃত্ববা. আত্তত্ব নাই । শওখলা £ক্ষা ছিল প্রত নাগারকের পবিত্র কত'কা। 
শওখলাভঙ্গের অথই ছিল রাশ্ট্রন্রোহতা। সুতরাং প্লাঞ্ট্রের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে 

ফ্যাসীবাদে নাগারকেয় প্রাতবাদের আঁধকার ছিল না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, 

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফ্যাসীবাদে স্বীকার করা হইত না। ফ্যাসীবাদের মন্ত্র ছিল, 
“শান্ত, সাহস, আত্োৎসগণ শৃঙ্খলা ও জয় ।” এই নূতন মুল্যবোধে ফ্যাসীবাদ 
নাগারকদের দধক্ষা দেয়। তাছাড়া ফা।সীবাদ বি*বাস কারত যে, ডুচে বা মসোলিন 

হইলেন মহামানব । ইহাতে ব্যান্ত পুজা প্রকাশ পায়। 

বেনেদিতো ক্লোচে১ নামক দাশশীনকের মতে, “একাট ছেড়া কাপড়ের থাঁলতে যেমন 
1ভখারীরা খণ্ড খণ্ড কাপড়ের টুকরা কুড়াইয়া জমা ঝরে, সেইরুপ 

নান ফ্যাসধবাদ ছিল খণ্ড খণ্ড ভাবধারার সম) এবং একটি ভিত্তিহীন 
সংস্কৃতি গঠনের বধ্ধ্া মানাঁসক প্রয়াস ।৮২ ইহাতে কোন মৌলিকতা ছিল না। 

ফ্যাঁসিম্টবাদের আধকাংশ তন্তবগুলি ছিল ভুল অথবা ভণ্ডামিপূর্ণ | 

ফ্যাল লল্রক্কান্রেন্স আভ্ডান্ত্লীল নহগলন্ন (দু6 1016া৭)8] 
71660719677808107 01 17850157) ) 8 মৃসোলিনঈ ক্ষমতা আধকার করিয়া, সবপ্রৎম 

সরকারণ প্রশাসন ঘন্নকে ফ্যাঁসম্ট দলের হাতের মুঠোয় আনার ব্বচ্থা করেন। 'তিনি 

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির গঠনতব্রের আদলে গ্রাম হইতে সবেণচ্চ ভ্তর পযন্ত ফ্যাসিত্ট 
দলকে স্থাপন করেন । ইহার চূড়ায় থাকেন গ্বয়ং ভুচে বা মৃসোলিনাী 

সরকারের ফ্যামীকরণ এবং তলায় থাকে গ্রামের পার্টি ইউনিউগুলি। ২০ জন বাছাই 
করা ফ্যাসিন্ট নেতা লইয়া কেছ্দ্রীয় সভা বা ফাাসিন্ট গ্রযা্ড কাউন্সিল গঠিত হয়। যে 

হু. আপ শপ পপ 
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ফ্যাসাম্ট ইতালধর অভ্যুান (১৯২২--৪৬ প্রাঃ) ৪২১ 

সকল লোক পার সনসা হয় অধধা বিশবামভাঞ্জন হয় তাহাদেরই একমান্্ সরকারী 
চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়। কিশোর ও যুবকদের ফাাসম্ট সংগঠন “বালিল্লা” বা 
“আভান গাঁদা” ব' 1জওভানি ফ্যাসষ্ট" প্রভ়ীত সংগঠনের সদস্য হইয়া 'ব*্বস্ততার 
প্রমাণ দিতে হইত। তাহার পর তাহাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হইত। সেনাদল, 
পুলিশ, প্রণাসন সবর্তরের দায়ত্বশীল পদে ঝানু বিশবস্ত ফ্যাসম্টদের বসান হয়। 
“দ্কোয়াডান্ট্র” (5088015011) বা ফ্যাঁসিষউ স্বেচ্ছাসেবক সেনাদের নিয়মিত সেনা 
গহমাবে সেনাদলে ভাঁঙ' করা হয়। 

শিপ শ্রমক-মালি্ [বিরোধ দংর করার জন্য ?শহপ কপেণরেশন স্থাপন করা হয় 

মালক ও শ্রমকের প্রাতীনাঁধ লইয়া ইহা গঠিত হয়। ট্রেড ইউনিয়নগহীল ভাওঙয়া 
দেওয়া হয়। শিল্প কপেণরেশনের শ্রামক আদালত ম্থাপন কারয়া 
(1.99০901 0০81) মালক-শ্রামক বিরোধের নিৎ্পাত্ত করা হয়। 

তে পক্ষ এই আদালতের রায় না মানিত তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। বঙ্গ- 
কারখানায় ধর্মঘট ও লক-আউট 'নাষদ্ধ করা হয়। 'বাভন্ন কর্পোরেশন, 'সিশ্ডিকের 

প্রাতনাধ লইয়া একটি চেম্বার গঠত হয়। এই চেঘ্বার অর্থনীতি, শি্পনদাত ও 
সজ.রশ ন?তি নির্ধারণ কারিত। এই নীতিগহল বাধাতামূলকভাবে প্রযুস্ত হইত। 

মৃুসোলিনব উৎপাদন বাদ্ধ। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবার্ততার উপর জোর দেন। 
রেলগহাল কাঁটায় কাঁটায় সবয় ধারয়া চালতে বাধা হয় । তান যেগাযষোগের উল্লাতর 

জন্য বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। এই রাস্তাগযীলর মধ্যে 
কয়েকাঁটকে এখনও ইওয্োপের শ্রেষ্ঠ রাজপথ বলা যায়। চুল, জল, 

[বমানবাহনপর আধযানকণকরণ দ্বারা ইতালার সামার শান্তকে বাড়ান হয়। অধনণতির 
ক্ষেত্রে মযসোলন? “অটাকগ (&8181019) বা স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্য নেন। গম উৎপাদনের 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ইহাকে বলা হয় গমের যদ্ধ" (3860৩ ০1 ৬1)6৪0 

[শক্ষ। ক্ষেত্রে ফ্যাসত্উ পরকার প্রাথ'মক [শক্ষার ধিদ্ভার ঘটায় এবং বহ পারমাণে 
[নরক্ষরতা দূর করে। বালক-বালকাদের ফাস্ট ভাবধারায় দক্ষিত করা হয়। 

তাহাদের স্বাধধন 1চন্তাশান্তব বিকাশের পথ রোধ করা হয়। শিক্ষার 

সাহত, স্বাস্ছোয় 'দিকও ফা।াসন্ট সরকার নজর দেয় । মশানাশক 
উবধ বাবহার ও জলাজাঁম পাঁরত্কার কারয়া ইতালীর মারাত্মক ব্যাধি মালোরিয়াকে 
দমাইয়া ফেলা হয়। এই সঙ্গে গ্ণ্ডা, সমাঙ্গাবরোধী. ও মাফিয়াদের ফ্যাঁসষ্ট সরকার 

কড়া হাতে দমন করে। পালিশ ও সেনাদল তাহাদের গুলি কাযা হত্যা করিলে 
ইতালীয় জনজীবনে নিরাপত্তা বোধ 'ফাঁরয়া আসে। 

ফ্যাঁসন্ট সরকারের আভ্যন্তরণণ সংস্কার নীতিগীল ছিল আসলে চটকদারদ ও 

2 চমকপ্রদ । মুসোলিনী কোন মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ফ্যাসিষ্ট শান নীতির | টা 
রান সংস্কার না করায়, ইতালীর দারিদ্র বজায় থাকে । তান যে 

কপোরোটিভ শাসন ব্যবস্থা চালু করেন তাহা ছিল একাট ভূয়া 
চবায়ন্বগাসন ব্যবস্থা । ফ্যাসবাদের সবা ত্বক ক্ষমতা এবং ডুচের একনাপ্নকতন্্রকে আড়ালে 

শিলনীতি 

শঙ্খ লা, অর্থনীতি 

শিক্ষা নীতি 



৪২২ ইওরোপের ইতিহাসের রুপরেখা 

রাখিবার জন্য ইহা 'ছিল এক প্রকার মুখোস মাত্র ।১ মুসোলনগ আসলে দলীয় শাসন 
বা পার্টি শাসন ম্থছাপন করেন । সাধারণ লোক যাহারা ফ্যাঁসম্ট দলের সদস্য ছিল না, 
তাহারা অবহেলিত থাকে । মুসোলনশ বিরোধী দল ধ্বংস কাঁরয়া এবং সমাজের সকঙগ 
স্তরে ফ্যাসম্ট সংগঠন শ্থাপন কংরয়া একাট টোট্যালিট্যারয়ান (09091161181 ) বা 

সর্বাত্বক্ক একনায়কতন্ত চ্থছাপন করেন। নাগারকদের ব্যন্তি স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ধ্বংস করা হয়। মুসোলিনণ একটি ভান্ত অর্থনীতি 
অনহদরণ করেন । তান জলপাইয়ের চাষ, ফলের ঢায কমাইয়া ও প্শুচারণের জমি 
কমাইয়া সকল জাঁমতে গমের চাষ করান । ইহার ফলে জলপাইয়ের তেল ও ফল রপ্তানী 
কাঁরয়া ইতালণ যে বৈদোশক মদ্রা পাইত ভাহা নম্ট হয়। এাঁদকে তান লোকসংখ]ঃ 
কমাইবার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবচ্থা নাকচ কাঁরয়া দেন। ম:সোলিনী বলেন যে, “সংখা 
না বাড়লে মান বাড়তে পারে না।”২ গৃহবধুদের আঁধক সন্তান হইলে 1তাঁন তাহাদের 
পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেন। ফলে যেটুকু খাদ্য বাড়ে তাহা বাড়াত লোক খাইয়া 
ফেলে। ইতালগর দা'রদ্র অচললায়তনে পরিণত হয় ॥ িছীদন পরে আর্থিক নগ্কট 
ঘনশভুত হইলে মুসোলনা সাম্রাজ্য [বস্তার ও বৈদেশিক যুদ্ধে নাময়া পড়েন। তানি 
ভন সংস্কার করিয়া কৃষ'কর হাতে জাঁম পেশছাইয়া দেওয়ার বাবচ্থা না করায় কাষর 
ফলন কামতে থাকে । এদিকে শ্রামকরা দারুণ কম মজ.রখ ও মুল্যবদ্ধর চাপে হতাশ 

হইয়া পড়ে। ইতালণ "দ্বিতীয় বি*বযহদ্ধে যোগ দিলে যুদ্ধের চাপে ইতালশীর অথন11ত 
ভাঁঙয়া পড়ে? দ্বিতীপ্ন বিশ্বয্ধের শেষ দিকে, গণ অভ্যুথানে মুসোলিনী ও তাঁহার 
উপপত্রী ক্লারা পেন্রাঁচ্চ নিহত হন। ক্রুদ্ধ জনতা তাঁহার মৃতদেহ গাছের 
ডালে ঝুলাইয়া দেয়।৩ মাকি'ন সেনাদল রোমে যাইবার পথে মৃতদেহ দুইটিকে 
লইয়া রোমে সমাহিত করে। এইভাবে ফাাপবাদ ইতালী হইতে ম্যাছয়া 
যায়। 

হচ্যাতিনষ্ট, হুকজ্ঞাঁভীল্ গুলার লীতি (০ চ০76] 0০016 91 

[78019 16919 )$ মুসোলিন? ইতালীর শামনভার লইবার পর ঘোষণা করেন যে, 
ইতালদ আদপেই “আত্মতৃগ্ত জ্রাতি নহে । ভার্গাই ও অন্যান্য সশ্ধির দ্বারা ইতালীর 

উপর ষে ঘোর আঁবচার করা হইয়াছে ইতালী তাহা সহ করিবে 
91545 না।” তিন লীগ অফ নেশনস বা জাতিসংবকে ঘোর সমালোচনা 

কারয়া, ইহাকে পশ্চিমী দেশগখীলর স্বা্থরক্ষার সঙ্ঘ বলিয়া আভাহত করেন। 
মৃসোিনপ বলেন যে, ইতালীর সাশগ্রাজোর ক্ষুধা মিটে নাই। অন্যান্য দেশের পক্ষে 
সামাজ্জরা দরকার না হইতে পারে, কিন্তু ইতালণর ক্ষেতে উপনিবেশ আধিকার হইল 
“আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের” সামিল । সাম্রাজ্য 1বন্তারের জন্য তান বুম্ধবিগ্রহ করার, 

হমাক দেন। 

১,732109081$0 07006, 

২, 10086 00806165 60819 0810 200 ৮6 807 0981185, 

৩, 8০002087010 18705610101 7১০01115095, 
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মুসোগিনী তাঁহার কথাকে কাজে পারণত করার চেষ্টা করেন। ১৯২৩ শ্রথ্থ জনৈক 
ইতালীয় সেনাপতিকে হত্যা করার অজুহাতে তিন গ্রথসের কফু" ছথপ অধিকার করেন। 

শেষ পষন্তি লগ অফ নেশননের মধাশ্থৃতায় তান মোটা ক্ষাতপ-রণ 
পাইয়া এবং গ্রীদের ক্ষমা প্রার্থনা করার পর, গ্রীসকে বফু* ফিরাইয়া 
দেন। প্রাতবেশী যুগোশ্নাভিয়ার নিকট হইতে নেটানোর সাম্ধ 

(71685 01 25050119 ) হারা তীন ?কউম সহ অন্যান্য হ্থানে ইতালী বাণিজ্যের 
আধকার পান। মুমোলিনীর রণং দোহ নাতির চাপে বাধ্য হইয়া ষুগোশ্রাভিয়া 

ইতালীর সাহত আপোষ করে। 
মুসোলনশর এই বলপ্রয়োগ নগতি লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গফরাসই শান্ত তাহাকে শান্ত 

কারবার চেণ্টা করে। ১৯২৫ শ্রাঃ লোকানেোো কংগ্রেসে ইতালীকে আহহান করা হয়। 
লোকানে? চুন্ত স্বাক্ষরকারী দেশগযালর মধো ইতালসস চ্থান পাইলে 

তাহার মর্যাদা বাড়ে । কিন্তু ফ্রান্সের মাহত নানা বিষয় লইয়া 
ইতাল্দর বিরোধ তব হইতে থাকে । ইতালটর সাহত ফ্রান্সের বিরোধের প্রধান কারণগৃল 
1ছল 'নয়রপ--(ক) ইতালী পাশ্চম ভূমধাস।গরে ফান্সের প্রাতপান্ত সহ্য কারতে পারিত 
না। (খ) উত্তর আফ্রক্ংর উপানবেশগুল যথা, মরকো, আলজোরয়া প্রভাত শ্থান ফ্াণ্স 
তাহার উপনিবেশে পারণত করায় মুলোঙ্গনণ রুদ্ধ হন । (গ) ইতালী হইতে পলায়ত 

ফ্যাসি বিরোধ] ইতালশয়দের ফ্রান্স রাজনো তক আশ্রয় দেয় । এজন্য মুসোলনী অসম্তুষ্ট 
হম। (ঘ) তৃতীয় নেপোলিয়ন, ইতালণর স্যাভয় ও নীস আধকার করেন । ইতালী 
এই চ্ছানগ্ঁল ফেরং পায় নাই ।! এজন্য মৃুসোলিনী খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন । 

ইতিমধ্ো ম.সোলিন* আক্কায় অবাশ্থত আঁবাসনীয়া বা ইথিও?পয়া রাজ্য আধকার 
কারতে সঙ্কত্প নেন। ইংলন্ড ও ফ্রাম্স প্রভাতি সামাজ্যবাদণ শান্তগলি আফ্রিকার সকল 

গান আঁধকার করিলেও একমান্র আবালনঈয়া ছিল তখনও সাগ্রাজ্য- 

বাদী থাবার বাঁহরে। সুতরাং ইতালী এই স্থানাটির ?দকে নজর 
দেয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ ইতালশ আবাপনায়া দখলের চেষ্টা কাঁরয়া এ্যাডোয়ার যুদ্ধে নগ্নপদ 
আবাসনীয়দের নিকট পরাস্ত হয় ॥। মৃসোলিনণ এই পরাজয়ের প্রাতশোধ লইতে ইচ্ছা 
করেন। তান ইংলণ্ড, ফ্রান্সের নিকট আঁবাপনীয়া আক্রমণের জন্য গোপন সমর্থন 
পান। জাপান লীগের নিদেশ অগ্রাহ্য কাঁরয়া মাগুরিয়া আঁধকার করলে, জাপানকে 
শাদ্তদানে লীগের ব্যর্থতা মুসোলিনীর সাহস বাড়ায় । আবাসনীয় সঈমান্তের ওয়াল- 

ওয়াল গ্রামে ১৯৩৫ এগঃ ইতালীয় ও আবিসিনীর় সেনার মধ্যে ক্ষুদ্র সঙ্ঘ্ হয়। 
আবিসিনীয়া লীগ অফ নেশনসের নিকট এজন্য ন্যায় বিচার প্রার্থনা বরে । কিন্তু 
ইঙ্গ-ফরাস্ী চক্রান্তে ওয়াল-ওয়ালের ঘটনার কোন নির্পান্ত হয় নাই। ইতিমধ্যে 
আঁবাসনীয় সীমান্তে ইতালণ সৈন্য সমাবেশ কাঁরলে বাসনায় সম্রাট হাইলে সেলাসী 
পুনরায় লীগের নিকট 'নরাপত্তার আবেদন জানান । আঁবাঁসনীয়ার বিষয়াট লইয়া যখন 
লগগ তদন্ত চালায়, সেই সময়ে লীগের ঘ.্ধ বিরাতির নিদেশ অগ্রাহা কারয়া ইতালণ 
আবাদনীয়া আক্রমণ করে। 

কর ঘটনা £ 
নেটানোর সান্ধ 

ফরামী বিরোধিতা 

আবিলিনীয় আক্রমণ 
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ইতালীর ওণ্ধত্যে বিশ্ব জনমত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। জনমতের চাপে ইঙ্গ-ফরাসধ 
শক্তি লীগের বৈঠকে ইতালীয় উপর লীগের সংবিধান অন-সারে শাস্তিমূলক শত প্রয়োগ 

করিয়া ইতালণর বিরদ্ধে অথনৈতিক বয়কট ঘোষণা করে। ইতালণ 
আফ্রিকা সআজ্ ৰ 
টা এই বয়কট অগ্রাহ্া করিয়া আবাসনীয়া আঁধকার করে। ইতালা 

লীগের সদসাপদ ত্যাগ করে। সোমালিল্যান্ড, ইরা্রয়া ও 
আঁবাঁসনীয্লা লইয়া ইতালগীর আফ্ুকার সাম্রাজ্য গঠিত হয় ৷ আঁবাসনগয়া আক্রমণ দ্বারা, 
ইতালগ লীগের যৌথ নিরাপত্তার আদশ“কে চূরমার করিয়া, তাহার নগ্ন আগ্রাসন নশাতিকে 
প্রকাশ করে। আঁবাসনীয়া বুদ্ধের সময় লীগের নিদে'শে সকল দেশ ইতালণকে বয়কট 
কারলেও, নাৎসণ জামণনণ ইতালীকে যথে্ট সাহাধ্য দেয়। এজন্য জামণন-ইতালণ 
মিন্্তার সূত্রপাত হয়। 

আঁবসিনীয়া যুদ্ধের পর, মুসোলিনী স্পেনের পপুলার ফ্র'্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী সেনাপাতি জ্রাত্কোর পক্ষ লইয়া স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁহার উদ্দেশা 

বিন ছিল স্পেনে জেনারেল ফ্লাঙ্কোর নেতৃত্বে ফ্যাঁসম্ট শাসন হ্ছাপন 
কক? করিয়া ফ্র্সকে বেন্টন করা । জেনারেল ফ্লাঙেকো স্পেনের গৃহযুদ্ধে 

জয়লাভ করেন। 
ইহার পর নাৎসী জামানীর নেতা হিটলার, ফ্যাঁসত্ট নেতা মুসোলিননর সাঁহত 

মিতা স্থাপনের জনা আগাইয়া আসেন । হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল ভাবষ্যতে বুদ্ধের 
| সময় ফান্সের বিরুদ্ধে ইতালীকে মি হিসাবে ব্যবহার করা। 

রোম-বালিন অক্ষচৃক্তি __ ০ 4 জিকির মুসোলিননও হিটলারের নৈশ প্রস্তাবে সাড়া দেন। জামান 
অধিকার ভ্রমণের সময় জাম্ণানীর সমরসজ্জা দোঁথয়া তাঁহার প্রতায় হয় যে, 

আগামী যুদ্ধে মাংস জামণনীর জয় সীনাশচিত । তাছাড়া হিটলার 
ইতালখয় ওপানবোশক দাবার প্রাতি সমর্থন জানাইলে মুসোলিনী স্বভাবতই জামণান 
মৈঘীীর প্রাত আকৃষ্ট হন। জামণানী ও ইতালটুর মধ্যে রোমন্বালিন অন্তন্ত স্ম্পাঁদত 
হয়। উভয় দেশ যৌথভাবে কামিনটার্ন বা কাঁমউানষ্ট রাশিয়া বিরোধী জোট গঠন করে। 
১৯৩৮ প্রণঃ 'িউাঁনক বৈঠকে মসোলিন? সভাপাতত্ব কাঁরয়া চেকোশ্লোভাকয়ার একাংশ 
যাহাতে জামণনী পায় তাহার ব্যবস্থা করেন। ইহার বিনিময়ে জার্মান সমথ'ন-পঞ্ট 

হইয়া ইতালী ১৯৩৯ খ্রঁঃ আলবোনয়া আধকার করে। 
১৯৩৯ প্রঃ সেস্টেম্বর মাসে পোল্যান্ডে জামান আক্রমণের প্রাতবাদে, ইংলপ্ড ও 

ফান্স জামণানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । মুসোিনশ নাংসী জামণন্পর ঘানষ্ঠ 
| মিত্র হইলেও, এই বহদ্ধে কিছাঁদন নিরপেক্ষ থাকেন। ইহার 

টি বিযুদ্ধে যোগ গণ্চাতে মুসোলিনীর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, তাহাকে 
অগ্রাহা কাঁরয়া নাৎসী নেতা হিটলার রুশ-জার্মান অনারমণ চুন্ত 

স্বাক্ষর করায় তান তাহার প্রতিক্রিয়া দেখান। ছিতীয়তঃ, য্দ্ধের গতি কোন! দকে 
যাইবে তাহা না বৃঝিয়া তান জাম্ানশর পক্ষে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যাঁদ 
যুদ্ধের গাঁতি জার্মানীর বিপক্ষে যাইত তবে 'তাঁন নিরপেক্ষতা দ্বারা ইতালীর স্বার্থ রক্ষা 
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কাঁরতে পারতেন । হীতমধো জার্মান সেনা ফ্লাস ও বেলাঁজয়াম আক্লমণ বয়ে। 
ডানকাকের যুদ্ধে ইংলণ্ডের দারুণ পরাজয় ঘটে এবং ফ্রান্সের পতন আসব হয়। 

এইবার সুযোগ বুঝিয়া মুসোলিনণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৯৪০ প্রীঃ বদ্ধ ঘোষণা করেন। 
এইভাবে ফ্যাসিষ্ট ইতালদ 'ছ্বিতখয় বশ্বযুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে। 

পাঠ্যসংচণ 

১1 1211157৬10166--111165 78065 01 1785015]0, 

২ 96017 ৬/265০10--1621% 00] 110915115]) 00105019111, 

৩1 00. 7/155910 --7%] 05501110111 (10 1৬1910)10ঠ, 

৪1151122050) /15150121110--17850915]] 11) 11819. 

এক্ত্িহস্ণ অন্যান 
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€ 03211722105 20661 ৬0110 ৬৪1: 13156 01 39521 00210091)5 ) 

প্রজ্াত্াক্ভ্রিক্চ জার্মানী উত্থান ও পতিন্ন (৭79 8156 8৫ 
181] 01. [২6199011080 0610090$ )5 প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে কাইঙ্জার 
দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানতে জনপ্রয়তা হারাইয়া ফেলেন । প্রথম বিনবষুদ্ধে জার্মানগর 

পরাজয় গাঁবত জামণান জা(তর মনে দারুণ অসন্তোষ সন্ত করে। 
এই পরাজয়ের জন্য তাহারা কাইজারকে দায়ী করে। যহদ্ধের 

শেষে জামানগতে দারুণ অঞ্থনোতক দংরবন্থা ও খাদ্যাভাব দেখা 

দেয়। এজন্য জার্মানীতে কাইঞ্জারের [বুদ্ধ বিদ্রোহ ঘটে । কিয়েল বন্দরের জামণন 
লো-সেনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সোভিয়েত রাঁশয়ার অনুকরণে শ্রামক ও সেনাদের 
লইয়া কিয়েলে একটি সোভিয়েত হ্থা(পত হয ॥ কয়েলের অনুকরণে জামণানীর কয়েকাঁট 
শহরে সোভিয়েত শ্ছাপিত হয়। দাঁক্ষণ জার্মানীর, ব্যাভেরিয়ায় একটি সমাজত্গ্রী 
সোভয়েত স্থাঁপত হয়। জাম্ননখতে অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিলে কাইজার ছিতায় 
উইলিয়াম পদত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে আশ্রয় নেন। জামণনীর সমাজতান্লিক দেতা 
ফ্লেভার: এবাটে'র (2৮51) নেতৃত্বে জার্মানীতে একটি প্রজাতন্ম ঘো।ষত হয়। 

জার্মানর এই প্রজাতদ্মের পশ্চাতে কোন দঢ় দলীয় সমর্থন ছিল লা। জামণনশর 
সমাজতন্মী দল ছিল বহুুধা বভন্ত। ইহাদের বেশীর ভাগই ছিল ভূতপূর্ব সমাজতন্ত্র । 
ইহারা ভাম ও অথনোতিক সংস্কার ছ্বারা প্রজাতন্তুকে শান্তশাল করার লক্ষ্য ত্যাগ করে। 

অপর 'দিকে জার্মান কমিউানম্ট দল যাহার নাম 1ছল স্পাটণাসম্ট (50091051915 ) 

যুদ্ধোত্বর পরিস্থিতি £ 

প্রজাতম্্ ঘোষণ! 



৪২৬ ইওরোপের ইতিহাসের রপরেখা 

দল, তাহার উদ্দেশা ছিল এক সমাজতান্ত্রিক সরকার হ্ছাপন | কিন্তু তাহাদের সমর্থকের 
সংখ্যা এত কম ছিল যে, তাহাদের হ্বারা সমাজতান্লিক বিপ্লব সফল 
বরা সম্ভব ছিল না। যাহা হউক স্পার্টাসম্ট দল সামারক 
তঅভাঙানের দ্বারা সরকার ক্ষমতা দখলের পারিক্পনা করে। 

স্পার্টসি্ট নেতা কাল লাইবনিখ্ট ও রোজা ভ্রাকোমবার্গের নেতৃত্বে এই দল ১৯১১ প্রঃ 
জানুয়ারী মাসে বাঞ্গিন নগরধ দখলের চেষ্টা করে! প্রজাতান্তিক সরকারের প্রধান 
এবাট? ও তাঁহার সহকমণরা বালি'নে অবরহদ্ধ হইয়া পড়েন। শেষ পধন্ত সরকারের 
সমর্থক স্বেচ্ছাবাহিনণ বা ফু কোর (16৩5 ০০75 ) লালপন্থস স্পাটণসিষ্টদের হঠাইয়া 

বাঁলন নগরীকে অবরোধ মুক্ত করে । ফ্রিকোর বা স্বেচ্ছা সেনাদল যাহা ছিল প্রধানতঃ 

বুজোয়া সমাথথত, তাহা বহ; স্পাটণাসিষ্টদের হত্যা করে। উত্তেজিত জনতা দুই 
প্রধান কাঁমউানত্ট বা স্পাটাসি্টদের নেতা রোজা লাক্সোমবাগ* ও লাইবাঁনথটকে হত্যা 
করে। সরকার বাহন? ব্যাভেরিয়ার প্রাতবাদ কমিউনিষ্ট সরকারকেও দমন করে । 

কমিউানিঙ্ট বিদ্রোহ দমনের প্র অস্থায়ী প্রোসিডেন্ট এবাট: প্রজাতন্তের সাধারণ নিবণচন 

অনুষ্ঠান করেন। এই নির্বাচনের ফলে জাতণয় সভার মোট ৪২৩ জন সদস্যের মধ্যে 
১৬৫ জন এবাটের সমর্থক 'নবনচিত হয় ॥ জাতীয় সভা এবাট'কে 
ল্ছায়শ রাষ্ট্রপতি পদে নয়োগ করে । জাতনয় সভা 'বখ্যাত ভাইমার 

( ৮/1০1767 ) সংবিধান গ্রহণ করে। এই সংাবধানে বলা হয় যে, “জামণন প্রজাতন্ত 
জামণন জনগণের সাবভৌম শান্তর দারা প্রাতিজ্ঠিত।” প্লাম্টের প্রধান: কার্য নির্বাহক 

হিসাবে রান্ট্রপাতি বিশেষ ক্ষমতা পান । গুহার অধখনে মধ্ধীগসভা নিষনত্ত হয়। এই 
সংবিধানে একি 'দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনস্ভা গঠিত হয়। নিয়কক্ষ বা রাইথস্ট্যাগের 
হাতেই প্রধান ক্ষমতা থাকে । প্রতিনাধরা গণভোটে 1নর্বাচিত হইয়া রাইথন্ট্যাগ্গের 
সদসা হন। যাসৃ্তরা্ট্রগয় সরকার জামণননর সকল গ্রদেশের উপর সরাসাঁর কর আদায়ের 

অধিকার পায়। 
ভাঙ্গণই সম্ধিকে জামান পালণমেণ্টের চূড়ান্ত অনমোদন দানের বিষয়ে 

প্রজাতাদ্তিক সরকারের সম্ম্খে বিশেষ প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। দক্ষিণপ্ণ্থী 
জাতীয়তাবাদী ও নাৎসী দল এই সন্ধি অনুমোদনের বিরুদ্ধে তার 
প্রীতবাদ জানায় । এমনাক একজন জামণান সেনাপতি এই পারি- 
কল্পনা দেন যে, ভাপণই সাদ্ধ অগ্রাহ্য কাঁরয়া পৃব* জামানী হইতে 

[মন্ত্রশান্তুর বিরদ্ধে প্রাতরোধ চালান দরকার ॥ শেষ প্য্ত এবাটের উদ্মাদনাময়ী ভাষণে 
অভিভূত হইয়া জাতীয় পাঁরষদের সদস্যরা ভা্সাই সম্ধিতে স্বাঁকীতি দেন । 

ভাইমার প্রজাতম্ত স্থাপিত হইবার পর জাম্ণানীর 'বভিন্ন বিরোধ শনি এই 

প্রজাতশ্মের বিরদ্ধে সাক্রয় হইয়া উঠে। প্রজাতন্পের সমর্থনে কোন শান্তশালন 
রাজনৌতিক দল আগাইয়া না আসায় এই প্রজাতন্ম কমে দুব'ল 

হইয়া পড়ে। চরম দাক্ষিণপন্থদ ও চন্পম বামপন্থী শান্তগাল সদা 
এই সরকারের পতন ঘটাইবার চেষ্টা করে। দক্ষিণপন্ধণ নাংসণ দল এই প্রচার চালায় 

জাধান সমাজতন্ত্র 
দলের বিদ্রোহ 

প্রজাতন্ত্রের সংবিধান 

তাদ'ই সন্ধির 

অনুমোদন 

₹ক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ 
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যে, ভাইমার সরকার হইল জামণন জাতিজ প্রতি ঝিবাসঘাতক। এই সরকার ভাঙ্গাই 
সাম্ধকে স্বীকার কাঁরয়া জার্মানীর প্রতি বিবাসঘাতকতা করিয়াছে । 

এঁদকে প্রজাত্ত সরকারের বেশীর ভাগ কমণচারণরা ছিল কাইজারের আমলের ! 

ইহারা প্রজাতন্ত্রের প্রাতি মোটেই অনুগত ছিল না। সরকারের নখতি না মানা কারয়া 
ইহারা স্বেচ্ছামত কাজ করিতে থাকে । প্রজ্জাতন্্শ সরকার ইহাদের 
বশে আনতে অক্ষম হয় । বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাতদের পড়াইবার 
সময় কাইঙ্জার সরকার ও ভাইমার সরকারের তুলনা কারয়া কাইজার 

সয়কার কত ভাল ছল তাহা ছাতদের বাঁলতে থাকেন । পালিশ ও প্রশাসনও দাক্ষণসম্থী 
মত লইয়া গুজাতদ্ী সরকারের প্রচ্ছন্ব বিরোধণতা চালায় । প্রজাতম্্ীী সেনাদলের 
আধকাংশ সেনা ও আফসার কাইজারের রাজতন্ধ আদশের প্রাত পক্ষপাঁতত্ব দেখায় ॥ 

এনন ক প্রধান সেনাপাঁতি হ্যানস ফন শে (18715 ৬০7 96৫০10) কেন্দ্রগয় 
সএকারের অজ্জাতে জামণন সেনার প্রশিক্ষণের জন্য সোভিয়েত সরকারের সাহত গোপন 

বাবস্থা করেন। তিনি লোকানে চুক্তির গোপন শতগুল সোভিয়েত সরকারকে 
জানাইয়া দেন। ' এইভাবে সরকারী কমণচারীদেল্ল আনুগতোর অভাবে ভাইমার 

প্রজাতন্রের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজয়া উঠে। 
মন্রশান্ত ভার্সাই সন্ধির শত অনুসারে জামণন পেনাদল্কে ভাঙয়া দেওয়ার জন্য 

দাবী জানায় । এই 7[বা অনুযায়ী, প্রজাতব্পী সরকার নৌ-বাহিনশর একাংশ ভাওয়া 
দেওয়ার আদেশ দিলে উলফগ্যাং ক্যাপ নামে এক ব্যান্তর নেতৃত্বে 
জামণন নৌ-সেনা বাল'ন দখল করিয়া এক প্রাতদ্বন্ব স্রকার 

(১৯২০ প্রাঃ ) ঘোষণা করে । জাম্ণন কমিউনিঘ্টরা এই সামারক সরকারের বিজুচ্ধে 
ধম'ঘট ডাকলে ইহার পতন ঘটে ॥। এইভাবে দাঁক্ষণপন্থা বিদ্রোহ প্রজ্জাতদ্তণ সরকারকে 
ব্যাতব্য্ত করে। 

এই সঙ্গে জানতে বামপন্থী বিদ্রোহ দেখা দেয়। জামান কমিউনিতট দল 
ব্যাভেরিয়াতে একটি প্রতিদবন্বশ সরকার ঘোষণা করে । বেন্দ্ুয় সরকার «ই স্বতব্লতাবাদা 

আন্দোলন দমনে বিফল হয়। শেষ পযন্ত 'হটলারের নাৎসা 

বাহছনণ গৃহযুদ্ধ ছারা ব্যাভেরিয়ার বিপ্লব ধংস করে। ইহার ফল 
এই হয় যে ন্যাংসী দল সাধারণ লোকের আগ্থা অঞ্জন করে। প্রজাতম্মী সরকার 
অযোগ্য প্রমাণিত হয়। 

এদকে জামণন"র অর্থনোতিক দ:রবন্থা তশন্ত হইয়া উঠে । মবূদ্রাদ্কণীতি ও দুব্যমূল্য 
বাঁদ্ধ জাম্মানীর জনজীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলে। এঁতিহাঁসিক 5. 13. ০871-এর 

মতে “ভাসণই সন্ধি অপেক্ষা মুদ্রাষ্ফীতি ছিল ভাইমার জামণনীর 
পক্ষে প্রধানতর বিপদ ।৮১ সর্বাপেক্ষা বিপদ এই হয় যে, বৈদেশিক 
রাষ্ট্রগুলি জামণন মুদ্রার 1বানিময় হার অত্যন্ত বাড়াইয়া দেয়। 

ইহার ফলে জামণন মুদ্রার দাম দ্রুত পাঁড়তে থাকে । ১৯১৪ খ্রীঃ এক মাকিন ডলারের 

১,:410608602 দ5৪ 5 £0655691: 01867635 10 09110/8003 (20810 608 ড 528910159 107:9865.” 

সরকারী কর্মচারীদের 
আন্ুগতে]র অতাধ 

ক্যাপ বিফোহ্ 

বাষগন্থী বিদ্রোহ 

মুদ্ান্ফীতি ও 
জর্থ নৈতিক দুরবন্! 



৪২৮ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

সমান ছিল জর্দান ৪.২ মাক; ১৯১৬ শ্রীঃ তাহা দাঁড়ায় ৮৯ মাক । এই মূল্য বাদ্ধর 
সাঁহত সমতা রাখিয়। উৎপাদন না বাড়ায় মূলা আরও বাড়িতে থাকে । ইহার সঙ্গে যাত্ত 
হয় মিন্রশান্তকে প্রদেয় ক্ষাতপুরণের অর্থের চাপ। ভাইমার সরকার জার্মান জনসাধারণের 
উপর ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কর হ্থাপন না কারয়া সরকার আয় হইতে তাহা 
পাঁরশেধের চেতটা করে ।॥ মদ্দ্রার ঘাটাত 'মটাইবার জন্য তাহারা প্রচুর কাগজের নোট 
ছাপায়। ইহার ফলে মুদ্রার মান পাঁড়তে থাকে । যাহারা বেতনভোগণ লোক ছিল 
তাহাদের অবস্থার দারুণ অবনাতি ঘটে। একমান্ত যাহাদের ?কছ; জায়গা জমি ছিল 
তাহারা কোনঞমে রক্ষা পায়। মুদ্রস্ফীতি ভাইমাধ় সরকারের পক্ষে এক মারাত্মক 

শাভশাপে পাঁরণত হয়। ইাতমধো ১৯৩০ শ্রণঃ বি্ব অর্থনৈতিক সগ্কট দেখা দেয় । 
এজন্য জার্মন প্রজাতন্ত্র মাঁক্ন ঝণ হইতে বণ্সিত হয়। ইহার ফলে জারানীর ব্যাঙ্ক 

ও বাণক্জ্য প্রাতষ্ঠানগীল বন্ধ হইয়া যায়। দেশে হাহাকার দেখা দেয়। 

দেশের এই সঙ্কট সময়ে গাণ্টাভ জ্ট্রাসম্যান নামে এক 'বাশল্ট রাজনখাতিজ্ঞ হাল 
থারবার চেস্টা করেন। তান পশ্চিম শান্তর সাহত আপোষ নগাত লইয়া তাহাদের 

সাহায্যে জামণানশর উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তাঁহার ন?তির নাম 

ছিল পাঁরপূর্ণতা নীতি (৮9110 ০£770121707)। ইহার 
সাহায্যে তিনি ক্ষাতপুরণ সমস্যা ও ভাসাই সান্ধর কঠোর শতগল সংশোধনের আশা 
করেন ॥১ 

্টাসম্যানের এই নীতি মোটামুটিভাবে সফল হইতে থাকে । ১১৯২০ প্রাঃ ডাওয়েজ 
'পারকম্পনা (709৩5 190) দ্বারা জাম্নগকে প্রদেয় ক্ষাতিপরণ কিস্তির অথের 

রী পারমাণ হাস করা হয়। জার্মানধকে মাঁকন যনু্তরাষ্ট্র ধণ দেয়। 
সতত এ ১৯২ শ্রাঃ বিখ্যাত লোকার্নো চীন্ত স্বাক্ষারত হয়। এই চুক্তির 
চুক্তি ফলে আপাততঃ ফরাসগ-জার্মান বিরোধ প্রশমিত হয়। জার্মানী, 

ফ্রাশ্দ ও বেলাজয়ামের সাহত ভারাাই সামান্ত স্বীকার করে। 

পোল্যান্ড ও চেকোঙ্সোভাকিয়ার সাহত সকল প্রকার বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মিটাইবার 
ব্যবস্থা করা হয়। জ্ামণনী লগ অফ নেশনসের সদস্য পদ লাভ করে । ক্ষাতপূরণ 

সমস্যাপ্প চংড়াম্ত সমাধানের জন্য ১৯২৯ শ্রীঃ ইয়ং পরিকল্পনা (%০8 7১121 ) 
রচিত হয়। ইহা ছারা জামণানধর প্রদেয় মোট ক্ষাতপুরণের পারমাণ হাস করা হয়। 
জার্মানকে সহজ কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ পাঁরশোধ কারিতে দেওয়া হয় ॥। জার্মানগ 
আকি'ন খণ পায়। 

[কিন্তু ১৯২৯ শ্র্ঃ স্্রাসম্যানের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটার ফলে জার্মানী হইতে শেষ 
বিচক্ষণ রাজনগাতাবদের তিরোধান ঘটে। ভাইমার প্রঙজাতম্মকে 

রক্ষা করিবার মত কোন নেতা না থাকায়, এই প্রজাতন্বের ধ্বংসের 
পথ প্রস্তুত হয় । জামণন ষ.ুবশীস্ত প্রঙ্গাতান্তিক আদশে'র প্রাত আস্থাহান হইঙ্লা পড়ে। 
নন 

ট্রাসফ্যানের নীতি 

ট্রাসম্যানের মৃত্য 

১, &, ০ হছত10:--0 26108 01 659 9060700০৪10 ৪, 

২, হু, 0, 



যুদ্ধোত্তর জার্মানী £ নাংসণ জার্মানীর উত্থান ৪২৯ 

বেকার সমস্যা, অর্থনোতিক দুদ'শায় জজারত জার্মানন প্রতিক্রিয়াশীল নাৎসীবাদ ও 
বামপন্থী সমাজতন্ত্বাদের মধ্যে দোলায্নত হইতে থাকে । ইহাকে শ্ছাত দান করার 
মত শান্ত নব-নিযস্ত রাণ্ট্রপাত 'ফিহড মার্শাল হিন্ডেন্বূগেরি ছিল না। 

ইতিমধো দাক্ষণপন্থী নেতা এডলফ হটলার ঙাহার শীবয়ার হল অভ্যুথান” ছ্বাঝা 
জার্মানীতে নাৎসণ বিপ্লবের সূচনা করেন। তিন জার্মান বেকার যুবক ও যুদ্ধ ফেরৎ 

সেনাদল লইয়া তাঁহার আধা সামারক 5. 4. বা ঝাঁটকা বাহনগ 
গঠন করেন। জার্মানীতে সাধারণ নিবণচনের সময় তিন জাগণন 

কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্তীদের সভাগ্ঠালকে 5. 4. বা ঝাটকা বাহনন ছারা ভাঙয়া 
দেন। কল-কারখানার শ্রামক ইউনিয়নগুলিকেও তান এই বাহন দ্বারা ভাওয়া 

ফেলেন । জামণন পালণামেন্ট অগ্নিদগ্ধ হইলে তিনি কমিউনিষ্টদের এজন্য দায়ী বালয়া 
মথ্যা প্রচার চালান । জামণানীীর সাধারণ নিধাচনে নাংস? দল একক-সংখ্যাগরিংঠ 
দল হিসাবে নিবণচিত হইলে রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবৃগ্ এডলফ হিটলারকে প্রধানমন্্ বা 
চ্যান্সেলর 'নয়োগ করেন ॥ হিটলার চ্যান্সেলর হইয়া ভাইমার সধাবধানের 5৮নং ধাল্সা 
প্রয়োগ করিয়া জরুরশ অবন্থা ঘোষণা কারয়া সংবধান ও পালণমেন্ট মুলতুবী করেন । 

ইহার ফলে হিটলার শবময় ক্ষমতার আঁধকারী হন। রাম্ট্রপাত হিন্ডেনবূগের মৃত্যু 
হইলে হিটলার একাধারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয় ক্ষমতা নিজহাতে সংহত কারা 
লাংসণ শাসন চালু করেন ।॥ এইভাবে জামশনার ভাইমার প্রজাতন্মের পতন ঘটে ।+ 

নাশুসী সল্ক্কান্পেল আভ্যযন্তলীপ। শীত্তি (170667081 2০1105 
০1 £5 িঞ্ী ত০৮০:01528 707 টেভাগঞড ) 5 নাংসী নেতা এডলফ হিটলার 
ক্ষমতা লাভ করার পর প্রথমেই বিরোধী দলগহলকে ধংস করিয়া নাৎসম দলের একচ্ছত্র 

শাসন প্রাতষ্ঞার নীতি নেন। (১) জাম্ণানীর সমাজতান্ত্রিক 

174৮ দলগুলিকে অন্তর্থাতমূলক কাজের 'মথ্যা অভিযোগে দায়ী করিয়া, 
শামন [তান নিষিদ্ধ করেন। (২) ক্যাথীলক দল স্বইচ্ছায় বিলংপ্তি 

ঘোষণা করে । (৩) জার্মান গণতন্ত্রী দলও অন:রূপভাবে স্বইচ্ছার 
বিল্স্ত হয় । (৪) অবশেষে ১৯৩৩ শ্রাঁঃ ১৪ই জুলাই হিটলার একট আইন দ্বারা 
নাৎসী দলকেই একমাত্র বৈধ রাজনোতিক দল ঘোষণা কাঁরয়া নাৎসী একনায়কতণ্ত হ্থাপন 
রেন। নাৎসণ প্রচার যন্ঘগণল জার্মান জনসাধারণকে এই কথা বুঝায় যে, নাৎসা 

দলই একমাঘন এলাইট (12116 ) বা আলোকগ্রাস্তদল। জামণন+র উন্নতি একমান্র এই 
দলের ছারাই লম্ভব হইবে । 

[বরোধা দলগুীলকে বেন্সাইনী ঘোষণার পর ব্যাপক ধর-পাকড় ও হত্যার মাধামে 
[বরোধী নেতাদের নিশ্চিহ করা হয়। শ্রামকদের দ্রেড-ইউনিয়নগ্র:লিকে ভাঙয়া ফেলা 

হয়। ইহার বদলে নাসা নেতৃত্বে শ্রামক ফ্রণ্ট (29০৪7 [1০20 
গঠিত হয় । শ্রামক ফুপ্ট শ্রামকদের মধ্যে নাস মতবাদ প্রচার করে, 

এবং শ্রামকদের ছারা শিজ্পে উৎপাদন বৃদ্ধির উপয় জোন দেয়। 

নাৎসী দলের ওখান 

অমিক বিরোধ ঘমন 

১, ডা, 90106৮-706 28186 2706 81811 01 686 710129 26100, 



৪৩০ ইগরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

জার্মানীর প্রাদেশিক সরকারগহাল চ্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের যে অধিকার ভোগ কারিত, 
'নাৎসী দল তাহা রদ করে। জার্মানীতে এককৌঁন্দুক শাসন প্রবাতত হয়। প্রাতি 

প্রদেশে রাইখ: বা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকতশ নিযুস্ত হয়। 
প্রাদেশিক শাসন কেছ্দ্রীয় চ্যান্সেলর বা গ্বয়ং হিটলারের নিকট 

'দায়িত্ববদ্ধ থাকে । বিসমাকের আমল হইতে জার্মানীতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের ষে 
নগাত গৃহীত হইয়াছিল হিটলার তাহা লোপ করেন। 

[হটলার জানতেন যে, সরকার? কম'চারণদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া তাঁহার লক্ষ্যকে 
কার্ধকর করা যাইবে না । সরকারী কর্মচারীরা যাহাতে নাৎস? নেতা হিটলারের নিদেশে 

চলে, এজন্য সরকার কম চারখদের নাৎসীকরণ ( 8219086100 ) 
সরকারী কর্মচারীদের করা হয়। নাৎস* দলের আদর্শের প্রাত বিরোধণ বা উদাসণন 
নাৎনীকরণ ] 

কমণচারীদের বরখাস্ত করা হয় । একমান্র নাৎস নেতা হিটলারের 

প্রাত অনুগত ও নাৎসী দলের আছ্াভাজন লোকদের সরকারা চাকুরী দেওয়া হয়। 
যাহাদের পারবারে অ-জার্ণান এবং ইহুদীদের সাহত 'ববাহ-সম্পক ছিল তাহাদের 
সরকারণ চাকুরীর অন:পযোগ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। 

জার্মানীর বিচার ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজান: হয়। রাম্্রদ্রোহতা, সরকারের বিরুদ্ধে 
'ষড়যন্ত্র প্রভৃতি রাজনোৌতিক অপরাধের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র আদালত গঠন করা হয়। 

ইহার নাম হর গণ আদালত বা পিপলস কোর্ট (চ5012153 
0০901)1 এই আদালতে আঁভযন্ত ব্যান্তরা কোন আইনজশাবর 

সাহাযা লইতে চালে তাহার জন্য সরকারের অনমাত লইব।র 
নিয়ম করা হয়। জার্মান বিচার বিভাগ হইতে অ-নাৎসণ িচারকদেক্স বিতাড়িত 

'করা হয়। 
'মাৎসী গুপ্ত প্দলিশ বা গ্রেষ্টাপো এবং ঝাটকা বাহিনী যে কোন নাগারককে 

গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার আধকার পায় । আটক ব্যান্তদের বন্দী নিবাসে 
1বনা বিচারে দীর্ঘকাল বন্দ রাখার ব্যবন্থা করা হয়। সন্দেহভাজন 
ব্যান্তদের দৈহিক শাঙ্তদানের নিয়ম করা হয়। এইভাবে হিটলার 

জার্মানীতে একটি দমনমূলক পুলিশী শাসন চ্ছাপন করেন । জার্মানী হইতে 
'গণতান্নিক শ্বাধীনতা, ব্যান্ত স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধ"নতা 'বিলুষ্ত হয়। সমগ্র 
জাতিকে [.98109501680101। বা নাৎসী ছাঁচে ঢাঁলিয়া ফেলা হয়। রাম্ট্র অথবা 
প্নাষ্্রনায়ক ?হটলার লর্শীস্তমান নেতায় পারণত হন। 

ভাঁবষাৎ জাম্ণান নাগাঁরকেয়া যাহাতে নাংসা সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ইহার 
আলোকেই জীবন গঠন করে, এজন্য জার্মানণর শিক্ষা ব্যবচ্ছাকে নাংসণ ছঁচে ঢালিয়া 

ফেলা হয়। 'বিদালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অ-জাম্ণান এবং 
ইহুদী শিক্ষকদের বিতাড়ত করা হয়। পাঠ্য পুস্তকগীলকে নাংসধ 

আদরে রচনা করা হয়। নাংসী সরকারের অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক ছাড়া, অনা 
সকল প্রকার পাঠ্য পুস্তক নাঁষদ্ধ করা হয়। জামণানীর হীতহাসের পাঠ্য পুস্তককে 

এককেন্দ্রিক শাসন 

বিচার বিভাগের 
নিরপেক্ষতা লোপ 

পুলিনী শাসন 

নাৎসী শিক্ষা নীতি 



যুদ্ধোত্তর জার্মানধ £ নাংসী জামণানীর উখান ৪৩১ 

ঢাঁলয়া সাজান হয়॥। জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহঃদ বিদ্বেষকে ইতিহাসের বিষয়- 
বস্তু করা হয়। স্বাধীনচেতআ শিক্ষান্রতী ও বিজ্ঞানীরা জামণান? ত্যাগ করিয়া চিয়া 
যাইতে বাধ্য হন। 

জাম্ণান জাতীয়তাবাদকে তীব্রতর করার জন্য জাতিবৈর ভাবধারার ব্যাপক প্রচার 
করা হয়। জাম্মানরা আর্ধ জাতর বংশধর এবং তাহারা হইল শ্রেষ্ঠ জাতি, এই তত্তৰ 

সর্ঝদা প্রচারিত হয়। ইহার সঙ্গে তীব্র ইহুদী বিদ্েষ প্রচারত 
জাতিবৈরিত। £ ইহুদী £ £ রী নিবে হয়। অসংখ্য জামান ইহহদৰ জার্মান বন্দী শাবিরে নিহত হন। 

জার্মান শিশহদের ইহুদণ 'বিছেষে দ্বাক্ষা দেওয়া হয়। পথে ঘাটে 
সর্বঘ জামান ইহুদীরা নিধাতিত হন। বহু ইহুদী [নর্ধাতনের ফলে জামণনৎ 
ছাড়তে বাধ্য হন ॥। আলবাট' আইনস্টাইনের ন্যায় বিশ্বের সর্বকালের শ্রেণ্ঠ (বিজ্ঞান 
জামণানী ছাড়ুয়া আমেরিকায় আশ্রয় নেন। জামণান যুবশান্ত নাৎসবাদের প্রভাবে 
আত্মহারা হইয়া 'হটলারকে শ্রেষ্ঠ মানব মনে করে। তাঁহার উপাধি হয় 
ক্ষায়োরার। 

নাৎ্সখ সরকার 1বখ্যাত অথ“নখাতাবিদ" ডাঃ শাখটের সাহাযো জামণনগর অথনোতিক 
পদুরবস্থার আপাততঃ প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়। বেকার সমস্]া দুর করার জনা 
চান্দের জামণান কল-কারখানা, স্কুল*কলেজে শিফট বা পালা প্রথা চালু 
কারবার হয়। ইহার ফলে কম সংস্থান বাড়ে। এই সঙ্গে উৎপাদন 

বাড়ে। জার্মানীতে বেকারের সংখ্যা ৬ মিলিয়ন হইতে ১ মাঁলয়নে 

নামিয়া আসে । জাগণানশর অপ্রসজ্জা আরম্ভ হইলে অস্ত্র নিমণণের কারখানাতে নূতন 
কম“সংহ্থানের ব্যবন্থা হয় । ১৯৩৬ খ্রীঃ চতুর্থ বার্ধকী পারকম্পনা দ্বারা জামণানীকে 
খাদ্য, শিল্প, অস্ত স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্য গৃহীত হইলে জামণনীর সর্বস্তরে কর্মচাণুলা 
দেখা দেয় ॥। জামণন জাতি যেন এক নূতন আবেগে কমপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়ে। 
এইভাবে ছিটলার তাঁহার সবাত্বক রাল্ট্রকে (00511051187 500) পারচালত 
করেন। 

মাশুত্নী জার্পানীল্ সল্রল্লাঙ্ট্র মী (2756 £০76187 ০1105 01 

[ঞ্তা। 06108) 8 নাৎসখ জার্মানীর পররাস্দ্র নীতির লক্ষ্য কি ছিল ইহা লইয়া 
পাণ্ডতদের মধ্যে বিতক দেখা যায় । এযালান বুূলকঃ প্রভাত এতহাসিকদের মতে, 

[হটলারের বৈদোশিক পণতির প্রথম লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জামণানণকে 
রা চি প্রধান শান্ত হিসাবে প্রাতন্ঠা করা। হিটলারের বিদেশ নগাঁতর 

চুড়ান্ত লক্ষ্য বিশ্বের শ্রেম্ঠ শান্ত হিসাবে জার্মানগর আত্মপ্রকাশ । 

হিটল।র তাহার মূল লক্ষাগ্যালকে গোপন রাখিয়া ভামশই সাম্ধর ছারা জামশন 
জাতীয়তাবাদেগ প্রীত বৈষম্যমলক আচরণের আভযোগ তুলেন । এই অজুহাতে তান 
ভাই সান্ধর শত'গচুল একের পর এক ভাওয়া ফেলেন। তাঁহার আপাততঃ লক্ষ্য 
ছিল ইওরোপে জার্মানশর একা ধপত্য স্থাপন । 

” 55 8৪11০০৮- [14০2 965৫5 10 07050, 



৪৩২ ইগরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

এ. জে. পি. টেইলার নামক এরাতহাসিক উপরোস্ত অভিমত অগ্রাহ্য করেন।১ তাহার 
মতে, হিটলারের ি্বব্যাপশ জামণন সাগ্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্য সম্পকে কোন প্রমাণ পাওয়া 

এ যায় না। যে কোন সাগ্রাজ্যবাদীী শান্তর পক্ষে প্রধান প্রয়োজন 
শা টেইলার়ের হুইল নৌ-বাহন? গঠন । কিন্তু হিটলার নো-বাঁহনীকে গুরুত্ব 

দিতেন না তিনি ভূমধ্যসাগরের গুরাত্বপূণ জলপথকে দখলে 

রাখার জন্য কোন চেম্টা বরেন নাই ॥ "দ্বিতীয়তঃ, উত্তপ আফুকার গুরুত্বপণ থাঁটগুলি 
হাতে রাখার জন্য তাঁহার কোন ব্যগ্রতা ছল না। উত্তর আ'ফ্রকার যুদ্ধে তাহার আগ্রহ 

ছল না। জামণানীর মিন ফাস্ট ইতালী উত্তর আ'ভ্রকার যুদ্ধে বিপদে পাঁড়লে, 

তাহাকে সাহায্যের জনা, 1তনি সামানা সেনা, রণসম্ভার ও সেনাপাঁত রোমেলকে পাঠাইয়া 
দেন। তৃতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদশ শান্ড ব্রিটেনের সাঁহত মিন্্ুতা রক্ষার জন্য হিটলার 
বারংবার চেচ্টা চালান। কাইজার ইংলণ্ডের বিরোধিতা দ্বারা যে ভুল করেন, 'হটলার 
তাহা পারহার করার চেষ্টা করেন। 

এ. জে. ?প. টেইঙারের মতে, হিটলারের আসল লক্ষ্য ছিল পূর্ব ইওরোপে জামান 
সাম্রাজর প্রসার । এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তান ভার্সাই সান্ধর শর্তগুঁলকে ভাঙিয়া 

| জার্মানীর শান্ত বদ্ধর ব্যবস্থা করেন । তাঁহার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল 
পূব ই€রোপে প্রা পূব" ইওরোপে জামণন সাম্রাজ্য বিস্তার দ্বাপ়া জার্মানীর 
“লেবেনসরাউম” (15050512017 ) বা বাসচ্থান বিস্তৃত করা । 

যাহা হউক হটলারের কুটনীত এমন বকা পথে চালত যে, তাঁহার লক্ষ্য সম্পকে 

ইওরোপে দারুণ বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তান ভার্মাই সম্ধির কঠোর সমালোচনা এবং 
রুশশ সামাবাদের প্রাত ঘণা প্রকাশ কারয়া 'ব্রটেনের রক্ষণশশল সরকারকে বিভ্রান্ত 
করেন। 

১৯৩৩ শ্রীঃ ক্ষমতা লাভের পরেই হিটলার বি*্ব ননরস্ত্করণ সম্মেলন হইতে জার্মান 

প্রাতানাধকে প্রত্যাহার কারয়া চমক লাম্ট করেন। হিটলার দাবী করেন যে, হয় 
. জামণনগকে অস্ত বাড়াইবার অনুমাত দেওয়া হউক, নতুবা ফ্রান্সের 

তি সদন অস্ত্র কমাইয়া জার্মানীর সমতুঙ্ন্য করা হউক । ফ্রান্স, জার্মানীর 
প্রস্তাবের তাঁর বিরোধিতা করিলে, নিরগ্্ীকরণ সম্মেলনে জামণানীর 

প্রত বৈষম্যের অজহাতে জামণান প্রাতানাধ বাহর হইয়া যান। এই সঙ্গে জামণানগ 
লগগের লদস্য পদ ত্যাগ করে! হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল 'নিরস্তীকরণ সম্মেলন বর্জন 

করিয়া জামণনশর অল্্রসঙ্জার নাাীতকে পূর্ণতা দেওয়া । এই সম্মেলনে জামণানধ যাঁদ 

[নরস্ম্রণকরণ চুন্তিতে গ্বাক্ষর কারত, তবে তাহার অস্ত্রপজ্জাতে বাধা পাঁড়ত। লীগের 

সদস্য হিসাবে লীগের চুত্তিপন্রের আদর্শ অনুসরণ কারতে জার্মানী ইচ্ছুক ছিল না। 
এই কারণে জামণানী এই সভার সদস্যপদ বর্জন করে। 

ইহার পর ১৯৩৪ প্রাঃ হিটলার পোল্যান্ডের সাহত পোল-জার্সান অনাক্রমণ চুন্তি 
_সপ্পাদন করেন। এই টান্তর দ্বারা ১9 বৎসরের জন্য জার্মানী ও পোল্যাণ্ড পরঞ্পরকে 

3৩ 0281. ৩ 66 869০30,6 ড০:106 ভা ৩-৮&, ও৭ 12, 0০, 
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আরুমণ না কাঁরতে প্রাতশ্রাত দেয় । পরস্পরের বিরোধ শাশ্তিপৃণ উপায়ে মিটাইয়া 
লইবার কথা এই চুন্ততে বলা হয়। পোল-জার্মান চান্ত ছিল 'হটলারের “পাশাবক 

কুটনপাতির” ( ৪818] 01010970905 ) একটি দৃষ্টামত। জামণনীর 
বরুদ্ধে ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড যে পারস্পারক রক্ষা জোট গঠন 

কারয়াছিল, তাহা হটলার এই চুন্তর দ্বারা ভঙয়া ফেলেন । জামানশর নিকট হইতে 

অনাক্মণের প্রতিশ্রতি পাইয়া পোল্যান্ড ফ্রান্সের উপর নিভ'রশনীলতা ছাঁড়য়া দেয়। 
এই চুন্তর দ্বারা লোকাণেণ সাম্ধর ( ১৯২৫ শ্রীঃ) ফ্রাত্কো-পোোলশ পারস্পারক আত্মরক্ষা 
চান্ত বাতিল হইয়া যায়। ইহার ফলে ফ্রান্সের ক্ষমতা কামরা যায় এবং জামণনণকে 
বেষ্টন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৃ 

সেণ্ট জামেইন সান্ধর ৮০নং ধারায় এবং ভার্সাই সন্ধির ছারা জামণনধ এবং 
আ্য়াকে পৃথক রাম্ট্র ।হসাবে রাখার কথা বলা হয় । কিন্তু হটলার জামণন জাতির 

এঁক্য স্থাপনের জন্য জামানীর সাহত আঁম্টুয়াকে সংযুত্ত করার 
পাঁরকল্পনা নেন। গৃহটলারের জন্ম হইয়াছিল আ্টয্া়। তিনি 

ছান্ন জবন হইতে ছিলেন প্যান জামণানবাদী (781. 061108115 ) বা জামণন জাতির 
এঁকে) বিশ্বাস ।৯ তিনি বলেন ষে, প্রাশয় মন্ত্রী বিসমাক" জামণখনী হইতে আশ্টপাকে 
বাহস্কার কারলেও, আস্ট্রয় মন্ত্র হিটলার আষ্ট্রয়াকে জামানীর সাহত সংযুস্ত করিবে ।” 
এই নণাতির তান নাম দেন “আনস্লহস” (41050101095 )। 

আনস্লুস নখীতিকে কাষধ'করী করার জন্য হিটলার, আষ্ট্িয়ায় নাংসী দলের শাখা 
ছাপন করেন। ইহাদের গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। ১৯৩৪ ঘ্রাঃ আম্টয় 

নাংসধরা অকস্মাৎ একটি 11050 বা সামারক অভ্যুত্থান ঘটায় । আণ্টিয়ার প্রধানমন্ত্রী 
ডলফাস এই অভ্যুত্থানের ফলে নিহত হন। নাৎসী বিদ্রোহীরা সরকারী অফিস ও 
বেতারকেন্্র আধকার করে। কিম্তু আম্ট্ররার রাষ্ট্রপতি অনুগত সেনাদল দ্বারা এই 
বদোহ দমন করেন । ইওরোপাীয় দেশগযাল, আন্দ্রয়ার আভ্যম্তর+ণ ব্যাপারে হিটলারের 

হস্তক্ষেপের নিন্দা জানায় । ইতালণর ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনার 'নদে'শে ইতালশয় 
বাহন? আম্ট্ররার সমর্থনে আগাইয্লা আসে । এই অভুতপনর্ব পারশ্থিতির সম্মুখীন 
হইয়া জার্মান নাংপী সরকার আম্টুয়ার বিদ্রোহের সাহত তাহার সম্পর্* 
অস্বীকার করে। 

পোল্যান্ড ও আঁম্টয়ায় নাংসী নণাতর সুদর-প্রমারী কুফল বৃঝিয়া, ফরাসী মন্ত্র 

লুই বাথ: (7.0915 8811১0. ) ইওরোপে একটি নাৎসী 'বিরোধী জোট গঠনের জন্য 
আপ্রাণ চেম্টা করেন। কিন্তু ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে তিনি 
আততায়ীর হাতে নিহত হন। ইহার ফলে জার্মানাল্প বিরুদ্ধে 

জোট গঠনের চেম্টা পরিত্যন্ত হয় । 

ইতিমধ্যে ভাঙ্গাই সন্ধির পম অনুচ্ছেদ ভাঙয়া জার্মানগ অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ করে। 
[হিটলার ১৯৩৫ প্রঃ স্পন্ট ভাষার ঘোষণা করেন যে, তিনি অতঃপর ভার্সাই সাম্ধর 

১, 8180 03911007--71015, 
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গপোল-জাধানী চুক্তি 

আষ্ট্রন্ল। নীতি 

বার্থ্র হত্য! 
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নিরস্রধকরণ শর্ত পালন কারবেন না।১ জার্মানীর চ্ছলবাহিনধর শান্ত আপাততঃ 
৩৬ 'ডিভিসনে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়। এই পাঁরাম্থীতিতে ব্রিটেন নাংসী 
চা রাজার জামণনপকে তোষণ করার নীতি নেয়। ১৯৩৫ প্রাঃ ব্রিটেন ইঙ্গ- 

জার্মান নো-চুন্তি সম্পাদন করে। এই চুন্ত ছারা ইংলণ্ডের নো- 
বহরের শীস্তর শতকরা ৩৫% হারে জার্মানীকে জাহাজ নিমণাণ কারতে বলা হয় ॥ ইঙ্গ- 
জার্মান নৌ-চুত্তি ছিল হিটলারের কুটনীতির একটি 'বিরাট সফলতা । প্রথমতঃ এই 
চু্তর ছারা জামণন ইংলশ্ডের সহানুভূতি পায় । ফলে জাম্ণানখর ভুল ও বায়ু সেনা 
বৃদ্ধিতে ইংলণ্ড জোর আপান্ত না জানাইয়া নশরব থাকে ৷ ফ্লাম্স এককভাবে ইহার 
বিরুদ্ধে আপাশ্ত জানাইলে তাহা নিজ্ফল হয়। এইভাবে হিটলার ভার্সাই পাম্ধর পণ্ম 
অনুচ্ছেদ ভাওয়া জারমানীকে ইওরোপের শ্রেষ্ঠ সামারক শান্ততে পারণত করেন। 

এঁদকে ইতালী আঁবাঁপনীয়া আক্রমণ করিলে, ইওরোপণয় শান্তগহল তাহা লা 
ব্যস্ত হইয়া পড়ে । হিটলার এই সুযোগে ১৯৩৬ শ্রীঃ জামণনীর রাইনল]াপ্ড আধকার 

করেন । ভার্সাই ও লোকানেণ সাম্ধর দ্বারা জামণনধ রাইন অগুলকে 
অস্ামারক এলাকা 'হিসাবে গণ্য করিতে প্রাতশ্রাতি দিয়াছিল। 

[হটলার তাহা অগ্রাহা করেন। 
আবাসনগর় যুদ্ধে, জামণানী লীগের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহা করিয়া ইতালীকে সমর্থন 

জানায় । অতঃপর গ্পেনের গ্হযদ্ধে জার্মান বায়ু সেনাদল, স্পেনের সেনাপাতি 
জেনারেল ক্রাঙ্কোর সমর্থনে যাদ্ধ করে। স্পেনের গৃহযদ্ধে 

রোম-বালিন অক্ষছুক্তি 1হটলার জার্মান বায়ুসেনার শাস্ত ভালভাবে পরণক্ষা করেন। 
ইছার কিছুদিন পরে ফ্যাঁসষ্ট ইতালীর সাঁহত নাৎসণ জার্মান? কমিউনিষ্ট বিরোধধ চান্ত 
(41061 001070110610 7৪০06) সম্পাদন করে। ক্রমে এই চুন্ত রোম-বালন জক্ষদন্ততে 
পারণত হয় । রোম-বালন অক্ষচুত্তির গুরুত্ব এই ছিল যে, এই চুন্তির দ্বারা জামণন- 

ইতালণ জোট কাম্সকে বেস্টন কারয়া ফেলে । 

১৯৩৭ শ্রণঃ হিটলার 40591010955 বা আনস্লুস পাঁরকজ্পনাকে রূপদানের কাজে 
হাত দেন। তান জার্মান পালণামেণ্ট বা রাইখণ্ট্যাগে একাঁট এঁতিহাসিক বন্তুতা 

দেন ।২ এই বন্তৃতায় তান রৃশশ কাঁমউাীনজমের বিরুদ্ধে 
আনম নীতি.  [বিষোদ:গার করেন এবং পশ্চিমী গণতদ্ল বিশেষতঃ ব্রিটেনের প্রাত 
তাহার প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানান। ব্রিটিশ প্রধানমন্জ্রী নোভল চেম্বারলেইন ইহার ফলে 
জামান তোষণ নপাতি গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ পররাণ্্রমল্্ী লড' হ্যালিফ্যাজ এক 
সাক্ষাৎকারে হিটলারকে জানাইয়া দেন যে, যাঁদ জার্মান? শান্তিপণ৭” উপায়ে ভাসাই 
সাধ পারবর্তন করে ব্রিটেনের আপাত নাই। তবে তাহাতে ডানাঁজগ, 

চেকোগ্পোভাঁকর়া এবং আই্টয়ার ক্ষেঘ্ে জার্মানীর বন্তব্োর প্রাতি ব্রিটেনের নৈতিক 
সমর্থন আছে। 

১5:0088020. 02816. 15, 4655. 
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রাইনল্যাণ্ড অধিকার 
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বিটেনের নিকট সবুজ সঙ্কেত পাইয়া হিটলার আন্ট্রয়ার প্রধানমন্ত্রী সংশণিগের 
(50178501185 ) নিকট দাবী জানান যে, আন্ট্রির়ার নাৎসণ নেতা সয়েস ইনকাট" 

(91953 1101)21 )-কে স্বরাম্ট্রমম্্ীর পদে নিয়োগ কারতে 

হইবে। আম্টীয়া সর্পকারের অর্থদপ্তর এবং বৈদেশিক দক্তরের 
দায়িত্ব নাৎসীপম্থী নেতাদের দিতে হইবে ॥। সুশানগ হিটলারের চাপের নিকট নাতি 
স্বীকার করেন। ইহার কছকাল পরে স্বরাষ্্রমল্্ী ।সয়েস ইনকা্টে'র আহ্বানে জামান 
সেনা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে। একটি কান্রম গণভোট দ্বারা 'ছিটলার জামানীর সাহত 
আম্ুয়ার সংযযুন্ত পাকা কাঁরয়া নেন । 

আন্পিয়া আধকারের পর হিটলার চেকোগ্সোভাকিয়ার দিকে নজর দেন । চেকোগ্নো- 
ভাকিয়্ার সদেতেন জেলাতে জার্মান আধবাসীন্লা ছিল সংখ্যাগারষ্ঠ । এই অণ্ল ছল 

জার্মানীর শীমান্ত সংলগ্ন । হিটলারের নিদে'শে সদেতেন জেলায় 
নাৎসী তৎপরতা বাড়ে । হেনালয়েন নামে এক নাৎসী নেতা দাবা 

করেন যে, সুদেতেন অগুলকে জামান পিতৃভামিতে ফল্লাইরা দিতে হইবে ॥। হিটলার 
জার্মান জাতীয়তাবাদের অজুহাতে সংদেতেন জামণনদের দাবণর প্রাত প্রত্যক্ষ সমর্থন 
জানান। এমন কি তান জামান রাইখের স্বার্থে বলপ্রয়োগে স্দেতেন জেলা আঁধকারের 
হুমাক দেন। এঁদকে ফ্রাঙ্কো-রূশ আত্মরক্ষা চুান্ত অনুসারে ফ্রান্স ও রাশিয়া, 
চেকোশ্লোভাকগ্নাকে জার্থান আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য প্রাতশ্রাতিবদ্ধ ছিল । হিটলার 
সূদেতেন অগ্ল আক্রমণ করার হুমাক 'দিলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাঁহত জার্মানীর যুদ্ধের 
সম্ভাবনা দেখা দেয়। সোভিয়েত নেতা স্টালিন জানাইয়া দেন যে, রাশিয়ার ফ্লাঙ্কো- 
রুশ চুক্তি অন:যায়+, ফ্রান্স যাঁদ প্রথমে তাহাপ্ সৈন্য সংচ্ছান করে তবে সোভিয়েত রাশিয়া 
[পছাইয়া থাকবে না। সোভিয্লেত রাশিয়া সন্ধির শত" অনুসারে চেকোশ্নোভাকিয়াকে 
স্ক্ষার চেষ্টা করিবে। 

ব্রিটিশ প্রধানমন্ম নেভিল চেম্বারলেইন জামণনী তোষণ নীতি অনুযায়ী জামণানীীকে 
বিনা বাধায় সুদেতেন জেলা ছাড়য়া দেওয়াল পক্ষপাতশ ছিলেন। কারণ তিনি মনে 

কারতেন যে, এই স্থান ছিল জার্মানীর প্রাপ্য । তাছাড়া জার্মান? 

তোরারাতি পূর্ব ইওরোপের দিকে আগাইলে রুশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার রোধ 
হইবে। লয়েড জঙ্' ও উইনম্টন চাল এই সময় চেব্বারলেইনকে 

পরামশ" দেন যে, ব্রিটেনের উচিত রাশিয়ার সাহত জোট গড়িয়া জার্মান আগ্রাসনকে রোধ 
করা। আপাততঃ ব্রিটেনের উচিত ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষ নেওয়া । কিন্তু প্রধানমন্মণী 
চেম্বারলেইন এই পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই। 

চেদ্বারলেইন, হিটলারের সহিত বার্খটেসগাডেনে এবং গডেসব।ে দুইবার সাক্ষাৎ 
করেন। তিনি চেক সরকারকে সদেতেন জেলা জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে রাজী 

করান। তিনি মিউানথ বৈঠকে মসোলিনখ, ফরাসী মল্জী 

মিনতি দালাদিয়ের এবং 'ছিটলারের সাত 'মালত হুন। মিউনিখ চুন্তর 
(১৯৪৮ শ্রাঃ) ছারা সহদেতেন জেলা জামণনীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। [হিটলার 

অন্ন অধিকার 

হদেতেশ সমস্য। 



৪৩৬ . ইগ্তরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

প্রতিশ্রুতি দেন যে, “সুদেতেন ছেলাই হইল ইগরোপের নিকট তাঁহার শেষ দাবী ।৮ 
সুদেতেন জেলা ছাড়া অবশিম্ট চেকোন্নোভাকিয়ার স্বাধীনতা তান স্বীকার করেন। 
মিউানখ চান্ত ছারা 'হিটলার বিনাষুদ্ধে চেকোশ্সোভাকিয়ার তউ অংশ দখল করেন। 

সোভিয়েত রাশিয়াকে এই বৈঠকে আহ্বান না করায় সোভিয়েত সরকারের সাঁহত পশ্চিমী 
রাষ্ট্রগযালর বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। জাম্ণানীর বিরুদ্ধে পশ্চিমী ও সোভিয়েত জোট 
গঠনের সম্ভাবনা দূর হয়। হিটলারের কুটননীতি জয়যন্ত হয়। 

মিউনিখ চুক্তির গকছুকালের মধ্যেই হিটলার এই চীন্তকে ছেড়া কাগজের ন্যায় 
গ্রাহ্য করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতর তান দারূণ অন্তঘণত 

শ্রাগাসখিকার সৃম্টি করেন। পরে প্রাতিবেশশ চেকোম্লোভাকিয়ার অরাজকতার় 
ভজুহাতে তান এই দেশটি গ্রাস করেন। 

হিটলার মিউনিখ- চুন্ত ভাঙয়া অবাঁশম্ট চেকোঞ্জেভাকয়া গ্রাস কারিলে চেম্বারলেইন 
তাঁহার তোষণ নশাতর বিফলতা ব্ীঝতে পারেন। শেষ পধন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রা*স 

যুস্তভাবে জার্মানগর আগ্রাসন রোধ করিতে কৃতস্গকল্প হয়। 
গোল নীতি £ ইঙ্গ- ৬ 
রানী প্রিভিরো চেকোপ্লোভাকিয়া আঁধকারের পর 'হটলার পোল্যান্ডের দিকে দৃষ্টি 

দেন। তিনি ডানাঁজগ- বন্দর দাবী করেন এবং মেমেল দখল 
করেন। ইহার ফলে বুঝা যায় যে, পোল্যাণ্ডে তাঁহার আগ্রাসন আসন্ন ॥ এমতাবন্ছায় 
ইঙ্গ-ফরাস শান্ত পোল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষার গ্যারাণ্টি দেয় । হিটলারকে পোল্যাণ্ড 
আক্রমণের 'বরুদ্ধে সতর্ক কাঁরয়া দেওয়া হয় ॥ 'কিন্তু জার্মানী পোল্যাপ্ড আক্রমণের 
জন্য কৃতসংক্প হইলে বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়ে । 

ব্রঁটিশ সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে প্লাশিয়ার সহিত জোট গাঁড়বার চেস্টা করে। 

জার্মানীর সাহত বদ্ধ আনবার্ধ বুঝয়া এই উদ্দেশ্যে 'ব্রাটশ পররান্ট্র দপ্তরের সহকান্নী 
সাঁচিব উই[লয়াম ষ্টযাং-এর নেতৃত্বে একট মিশন মস্কোতে পাঠান হয়। 

হিটলারের একের পর এদিকে হিটলার তশক্ষণ দষ্টিতে মস্কোয় ব্রিটিশ 1মশনের উপাস্থাত 
এক নীতি 

লক্ষ্য করেন। তানি অনুভব করেন যে, এই জোট গঠিত হইলে, 
জার্মানণকে তাহার পূব ও পাশ্চম দুই সীমান্তে এক সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। 

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই ভুল কাঁরয়া প্রথম বিশ্বষুদ্ধে পরাস্ত হন। সুতরাং 
?হটলার “একের পর এক” (0069) 00৩ ৮011০ ) নাত গ্রহণ করেন। তান 

রাশিয়ার মিন্রতা হইতে পশ্চিমী রাম্ট্রগদ্ালকে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রথমে পশ্চিমী দেশগদালকে 
পরাস্ত করার নীতি নেন। 

[হিটলারের 'নিদে'শে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী 'রিবেনদ্রুপ একাট মৈত্রীমিশন লইয়া 

মস্ফোতে উপাস্থত হন। রুশ নেতা প্টালন ও রূশ পররাণ্্র মন্ত্র মলোটোভ মিউনিখ 
চাক্তর জন্য ব্রিটেনের 'বিশ্বস্ততায় পান্দহান ছিলেন। মস্কোতে 

রুশ-জাগান জনাত্রণ প্রোরত ব্রিটিশ দৈত্রখীমশন রুশ নেতাদের শত: পুরণে ব্যর্থ হইলে 
তাহারা এই মিশন বাতিল করিয়া দেন। রশ সরকার জামণান 

[মিশনের সাঁহত সৃশ-জারান অনাক্কমণ চুক্তি ( ১৯৩৯ শ্রাঁঃ) দ্বাক্ষর করেন। এই চুত্তির 



স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশবব্ধ ৪৩৭ 

দ্বায়া দুইটি দেশ ১৪ বংসয়ের জন্য পরস্পরকে আক্রমণ না করিতে প্রতিশ্রযাত দেয় । 
পরস্পরের বিরোধের বিষয়গুলি শাক্তিপূণ" উপায়ে মিটাইয়া লইতে রাজী হয়। এই 
সাব্ধর গোপন শর্ত দ্বারা দুই স্বাক্ষরকারী দেশ পরস্পরের মধ্যে পোল্যাণ্ডকে ভাগ 
কাঁরয়া লইতে য়াজ হয়। দই স্বাক্ষরকারী পূব ইওরোপে নিজ নিঞ্জ প্রভাবযুক্ত 
এলাকা স্থির করে । জামণন তৃতীয় কোন শান্তর দ্বারা আক্রান্ত হইলে, রাশিয়া নিরপেক্ষ 
থাকার প্রাতশ্রাতি দেয় । রূশ-জার্মান অনাক্রমণ চুন্ত ছিল হিটলারের কুটনোতিক দক্ষতার 
চূড়ান্ত নিদশ'ন। ইহার গ্বারা হটলার জার্মান-বিরোধী জোট গঠনের সম্ভাবনা দর 
করেন। তান আপাততঃ রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখিয়া ভবিষাতে রাশিয়া আরুমণ্রে 
ব্যবস্থা করেন। 

জার্মান সেনা ১৯৩১ শ্রত্থঃ ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাপ্ড আক্রমণ কাঁরিলে, ইন্গ-ফরাসা 
শান্ত জামণানপর িরৃন্ধে ১৯৩৯ খ্রীঃ ৩য়া সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে 
িধ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলচ্ডের প্রাথামক পরাজয়ের পর, হিটলার 
১৯৪১ শ্রীঃ রাশিয়াকে জাক্রমণ করেন । 

পাঠাসচ 
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স্পেন্েন্র গুহম্বুজেন্ কান্পপ ও ফতলাফলন (1086 088598 ৪0৫ 
98£17101981766 01 8196 90880191) 01511 ভা&ঃ )$ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্পেনে 

দাঁক্ষণপন্থী রাজতান্তিক শান্তর সহত প্রজাতন্ত্র ও সমাজতব্তীদের [বিরোধ দেখা দেয় । 

স্পেনে রাজা ঘয়োদশ আলফোনসো, প্রমোণডশরভেরা নামে এক মন সাহায্যে 
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দেশ শাসন করেন । প্রিমোশডশরভেরা ১৯২৩-১১৩০ শ্রীঃ পরযন্তি একলায়কের ন্যায় 
পারের শাপনকাষ চালান । ১৯৩০ শ্রগঃ বাপক গণ-আদ্দোলন ও সেনা 

বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া িভেরা পদত্যাগ করেন। রাজা 
আলফোনসো জমিদার শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর সহায়তা লইয়া সরকার গঠনের চেষ্টা 
করেন । কিন্তু ১৯৩৯ শ্রণঃ প্রজাতম্মী গ সমাজতন্ীরা নির্বাচনে জয়লাভ কাযা 
'রাজতঙ্ঘ ধ্বংস হউক" এই দাবী জানাইলে আলফোনসো পদত্যাগ করেন। ১৯৩১ খ্রীঃ 
স্পেন একট প্রজাতন্মে পারিণত হয় । 

১৯৩১--১৯৩৬ প্রাঃ পর্যন্ত এই নবজাত প্রজাতন্ত্র বহু বাধা-বিপাত্ির সম্মুখীন হয়। 
দক্ষিণপষ্থী রাজতণ্মীরা এবং বামপন্থী নৈরাজ্যবাদণরা এই প্রজাতদ্মরকে ধংস করিবার 

চেত্টা চালায়। এই প্রঙ্জাতান্তিক সরকার রাষ্ট্রপাত জামোর়া ও 
প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল আজানার নেতৃত্বে নানাবিধ প্রগতিশখল 
গণতান্লিক সংস্কার প্রবর্তন করে। বৃহং জামদায়ীগাল বাজেয়াপ্ত 

কারয়া, বৃহৎ শিজ্পগৃলিকে রাত্ট্ের হাতে লইয়া শ্রীমক, কৃষকদের রক্ষার জন্য আশ্বাস 
দিয়া প্রজাতম্তী সরকার সমাজতাচ্ঘিক আদ অন:সরণ করে। স্পেনের অন্তর্গত 
কাটালো নিয়া প্রদেশে বিচ্ছি্তাবাদ প্রশমনের জনা ক্যাটোলোনিয়াকে স্বায়ত্ব শাসনের 
আঁধকার দান করা হয় ॥ ১৯৩৫ প্রঃ সাধারণ নিবশচনের দ্বারা বামপন্ধী সমাজতন্মশদের 
প্রাধানা বাড়লে, প্রজাতন্্* সপ্পকার কৃষকদেয় জামর আঁধকার দেয় এবং গণ প্রভাতির 
জাতীয়করণ করা হয়। স্পেন হইতে জেসুইট ও ফ্যাসিবাসাদের বাহস্কার করা হয়। 
যে সকল সরকারী কর্মচারী ফ]াসিবাদী মনোভাবের অন-র্লাগী ছিল তাহাদের নিব্ণাসত 
করা হয়। জেনারেল ফ্লাঞ্ডো ক্যানারি দ্বীপে নিবণাসিত হন । 

প্রজ্জাতল্ত্রী সরকারের সমাজবাদী নখাঁতিতে অথুসণ হইয়া দক্ষিণপন্থপরা এই সরকারের 
[বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । স্পেনের উপনিবেশ মরক্োয় অবশ্থিত স্পেনশয় সৈন্যদল 

পপুলার ফ্রণ্ট বা প্রজাতগ্মী সরকারের বিরদ্ধে বিদ্রোহের ধজা 
রি ০ তুলে। জেনারেল ফ্রাঙ্চকো ক্যানার দ্বীপ হইতে আ'সরা এই 
গঠন বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন । তিনি একটি প্রাতিদ্বগ্বী সরকার ঘোষণা 

করেন। ফ্লাঙ্ছকো সেনাদলসহ মন্নকো হইতে দক্ষিণ স্পেনে চলিয়া 
আসেন। তান রাজধানণ মাদ্রদের আভমুথে সেনাদল পারচালনা করেন । প্রজাতম্ী 
সরকার অনুগত সেনাদল ও সমর্থক সহ ফ্রাঙ্কোকে বাধা দেয়। এই্ভাবে স্পেনের 
গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় । 

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ক্রমে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয় ।১ এই গৃহযুষ্ধে 
বৈদেশিক শাস্তগুলিগ জড়াইয়া পড়ে। স্পেনের প্রজাতণ্তী সরকারে কমিউনিনীদের 
উতালীর হত্তক্ষেপে আধিপত্য থাকায়, পশ্চিমের বুর্জোয়া দেশগুলি মনে করে যে, স্পেনে 

কাঁমউনিষ্ট বিপ্লব ঘটিতে যাইতেছে । বিশেষতঃ জার্মানী ও ইতাল'র 
এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। স্পেনে সাম্যবাদী বিপ্রবের সম্ভাবনাকে নিমল করার জনয 

১১ 18802517800--0:50 31066 1919, 

"্পানিস প্রজাতঙ্েস্ 

প্রগতিশীল শাসন 



স্পেনের গৃহষদ্ধ ও 'ছিতঁয় বিশ্বধৃদ্ধ ৪৩৯ 

ফ্যাসিম্ট ইতালীতে তৎপরতা দেখা দেক্প ।১ ফ্যাসিম্ট নেতা মুসোলিনীর উদ্দেশা ছিল 
দ্পেনে জাধ্কোর একনায়কতগ্ঘ স্থাপন কাঁরিয়া, ইতালধর শন্ন জ্রাণসকে বেষ্টন করা। 
তাছাড়া 'তান স্প্যানিশ ময়রোর মাধ্যমে উত্তয় আফ্রিকায় ফরাসাঁ উপনিবেশে অন-প্রবেশ 
করার লক্ষ্য নেন। স্পেনের সাহায্যে জিব্রাজ্টার আধকার করিয়া ভূমধ্যসাগরে ইতালীয় 
আধিপত্য চ্থাপন করাও ছিল মুসোধলনধর অনাতম লক্ষ্য । ফ্যাপিত্ট ইতালথ ফ্রাচ্কোর 
সমর্থনে এই কারণে, স্পেনে সেনাদল ও সমরাস্ম পাঠায় । নাৎসী জামানীও ফ্লাঙ্কোর 
পক্ষ লইয়া স্পেনে বায়ুসেনা পাঠায় । পত্তুগালও ফ্রাঙ্কোর পক্ষ সমর্থন করে । অপরাদকে 
সোভিয়েত ইউানয়ন পপুলার ক্র্ট বা প্রজাতন্ত্ী সরকারকে সমন জানায় ।২ 

এমতাবস্থায় 'ব্রিটেন ও ফ্রা*স সকল দেশকে স্পেনের গৃহযদ্ধে নিরপেক্ষতা রক্ষার 
জন্য অন:রোধ জানায় এবং 'বাভন্ন রাষ্ট্রের প্রাতীনাঁধ দ্বারা স্পেনে বৈদৌশক শান্তর 

হস্তক্ষেপ বিরোধী সাঁমাতি গঠন করে। বিবাদী দই পক্ষকে 
রা কোন বৈদেশিক শীত্তর পক্ষ হইতে যুম্ধের উপকরণ না পাঠাইতে 
ইতালী, জার্খানীও প্রস্তাব নেওয়া হয়। কিদ্তু ইতালী, জামান ও পর্তুগাল এই 
রাশিয়ার ভুমিক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ফ্রাত্কোকে সাহায্য পাঠাইতে থাকে। 

ইহার ফলে সোভিয়েত সরকারও প্রজাতম্তী সরকারকে সাহাধ্য 
পাঠায়। ক্রাত্কোর বাহন মাদ্রদের নিকউবতর্* হইলে অক্ষণান্ত জা্কোর সরকারকে 
স্বীকৃতি জানায় । ইহার পর বহু ইতালীয় ও জার্মান সেনা ফ্রাৎকোর পক্ষে যুদ্ধ 
করিবার জন্য গ্পেনে ঢঁকয়া পড়ে । এঁকে কাঁমউনিন্ট ও ফ্যাঁসাবরোধী দ্বেচ্ছাসেবকেরা 
স্পেনের প্রজাতন্্ী সরকারের সমর্থনে বুদ্ধ করে ॥ বিখ্যাত মাঁকিন লেখক আনে 

হোমংওয়ে এই যদ্ধে প্রজাতন্পী সরকারের স্বপক্ষে যুদ্ধ করেন । স্পেনের গৃহযুদ্ধের 
পটভুমকায় তাঁহার উপন্যাস “ফর হম দি বেল টোলস” (07 %11010 (11৩ 73৩11 
০115 ) একটি প্রপদ সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত হয়। 

স্পেনের গৃহযুদ্ধ এই প্রকারে একটি ক্ষুদ্রু বিবযুদ্ধের আকৃতি নেয়। প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে ইহাতে বহু র্লাষ্ট্র জড়াইয়া পড়ে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিদ্তাতির ফলে 
লীগ অফ নেশনসের আদশ' অকাধকরণ প্রাতপন হয়। অক্ষশান্ত আন্তর্জাঁতক 

আইন এই লীগের আদশ* অগ্রাহা কাঁরয়া স্পেনের গহযুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ 
করে। স্পেনে ফ্রাঙ্চকোর ফ্যাস্ট সরকার জয়লাভ করায় পশ্চিম ইওরোপে ফ্যাসিবাদী 
প্রভাব বাড়ে। 

হ্্রিতীম্্র জিশ্রম্ঘুজ্েল কাল (7006089868০? ১০ 996070 

০:10 জা৪ঃ) £ প্রথম [বিশ্বযুদ্ধের পর মিন্রশান্ত পরাজিত জার্মানীর উপর ষে 
হাতার ভাস্ণইয়ের সম্ধি চাপাইয়া দেয় তাহা জার্মানী স্বীকার করিতে 

রাজী ছিল না। জার্মান জাতীয়তাবাদখ নেতারা মনে করিত যে, 
এই সাম্ধর দ্বারা জার্মানীর উপর ঘোর আবচার করা হয়। ভার্সাই সাঙ্ধর ছায়া 

১ [ , 091-৮7066209010051 861561008, 

২, 1100. 
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জার্মানীকে চিয়তরে পঙ্গ; করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হয়। জামদন জাতির এই 
মানসিকতা হেতু ভার্সাই সম্ধি ভাঁঙবার প্রবণতা দেখা দেয় । 

_ নাসা নেতা ছিটলার ছিলেন ভারসাই সম্ধির প্রধান সমালোচক । তান ১৯৩৩ খ্রাঃ 
জামনীর শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তিন ছিলেন খুবই ক্র ও নষ্ঠুর প্রকাতির 

লোক। আন্তর্জাতক আইন এবং ন্যাক়নশীতকে তান গ্রাহা 
কারতেন না। ভার্সাই সাম্ধর বিরুদ্ধে তান এমন তীর প্রচার 
চালান যে, বিশ্বের জনমত এই সাঁঞ্ধর বিরুদ্ধে বায় । এই সুযোগে 

ভার্সাই সাণ্ধর অন্যায় শতগযাল ভাঙিবার ছলে তানি ইওরোপের শান্তসাম্য ভাঙয়া 
জাম্ণানীর সামারক ও সামাজ্যবাদ? শল্তি বৃদ্ধি করেন। 

নাংসী জামশানখর বৈদেশিক নশীতির লক্ষ্য কেবলমান্র ভাস্ণাই সাম্ধর অন্যায় 
শতগহীলকে পাঁরবর্তন করা ছিল না। এ্রাতহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ইহা স্পন্ট যে 

[হটলারের বৈদেশিক নাতির প্রাথামক লক্ষ্য ছিল ভার্সাই সাম্ধ 
ভাঙিয়া জামণনণকে এক্যবদ্ধ ও সামরিক দিক হইতে শ্রেচ্ঠ শান্ততে 

পারণত করা । তাহার পর পুর ইওরোপে জার্মান সাম্রাজ্য হ্থাপন 

করা।১ কিন্তু উইনজ্টন চাল তাহার গাযাদারিং জ্টর্ম (0801610890০ ) গ্রন্থে 
বাঁলিয়াছেন যে, হিটলারের লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জামান আধপত্য হ্ছাপন এবং ইওরোপের 
প্রধান শান্তগ-লিকে ধবংম করা । 

এই উদ্দেশ্যে তান 'ধব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন করেন । হিটলার জারণনগর 
এমন [বিরাট অপ্রসজ্জা কয়েন যে, ইওয়োপের যে কোন শান্ত জার্মানীর তুলনায় নগণ্য 

ছিল। তানি সেন্ট জামেইন সাম্ধ ভাঁঙয়া আণ্টরয়াকে জার্মানীর 
সাহত যুস্ত করেন। পূর্ব ইওরোপে রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য 
[তান চেকোপ্নোভাকিয়া আঁধকার় করেন। অবশেষে তিনি ১৯৩৯ 

গ্রণঃ পোল্যান্ড আক্রমণ করেন । সুতরাং শসা আগ্রাপণের ফলে দ্বিতায় বিশবষদ্ধ 

জারদ্ভ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই । 
গহটলার তাহার কুটনশাতির দ্বারা ইওরোপের প্রধান শাস্তগ্লকে 'বন্থান্ত কারয়া 

ফেলেন । এই কারণে তাহার কুটনটীতিকে পাশাবিক' (81861 ৫10101090০5 ) আখ্যা 
দেওয়া হয়। তিন যখন কোন দেশের সাহত সাম্ধ স্থাপন করিতেন 

টা ' (তিনি মনে মনে জানিতেন যে, দরকার হইলে এই সাম্ধ তিন 
ভাঙিয়া ফেলিবেন। ফলে অপর গ্বাক্ষরকারী তাঁহার উপর অনা 

স্থাপন কাঁরয়া বিপদগ্রস্ত হইত। উদাহরণস্বরপ পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, মিউনিখ 
চুন্ত ও রৃশ-জার্মান অনাক্রমণ চুন্তির কথা বলা যায়। এই চান্তগূলি হিটলার সম্পাদন 
কাঁরয়া পরে স:বধাজনক সময়ে ভাঙিয়া ফেলেন । দ্বিতীয়তঃ তাহার সম্ভাব্য শঙ্র-রাহ্ট- 
গুল যাহাতে জাঞ্মানপর বিরদ্ধে জোট বাঁধতে না পারে এজনা তানি কুঈনগাতন্ন ছারা 
তাহাদের [িচ্ছি্ কাঁরয়া ফেলিতেন। তিনি পুশ সাম্যবাদের প্রাত ত্র বিরোধিতা 
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হিটলারের ভার্মাই 
সন্ধির বিরোধিত। 

হিটলারের আগ্রাসী 
নীতি 

হিটগার কর্তৃক 
আন্তর্জাতিক চুকি তঙ্গ 
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দেখাইয়া ইংলপ্ডকে নিজ পক্ষে আনেন, পরে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকেই আব্লমণ করেন॥ 
[তিন রুশ-জামণন চুষ্তির দ্বারা রাঁশয়াকে ?নরপেক্ষ রাখেন । ১৯৪১ খ্রীঃ পশ্চিমের 
যুদ্ধ শেষ হইলে তান রাশিয়াকে আরুমণ করেন । এইভাবে তাঁহার মারাত্মক কটনখাতর 
স্বায়া হিটলার ইওরোপের শান্তসাম্য ধবংস করেন। 

হিতীয় [ং*বষুদ্ধ বাঁধবার জন্য ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রধ নোভল চেষ্বারলেইনের 
জামশন তোষণ নশতি কম দায়ী ছিল না। ব্রিটেনের টোরী মন্ত্রিসভা মনে করিত 

যে, রুশ সামাবাদের লাল বন্যাকে রোধ কারবার জন্য নাৎসী 
জার্মানপকে ব্যবহার করা দরকার । এই উদ্দেশ্যে তাহারা নাংনন 

জার্মানীর শান্ত ও অস্ত্র বৃদ্ধিতে বাধা দেয় নাই। নাৎসণ জানা ভাসণাই সন্ধি 
ভাঙিয়া একের পর এক দেশ দখল করিলে 'ব্রাটশ প্রধানমন্মী চেম্বারলেইন 1নশ্চেষ্ট 
থাকেন। সোভিয়েত ইউানয়ন জামণন-বিরোধাী জোট গঠনের জন্য ইংলণ্ডের সাহত 
সহযোগিতার প্রস্তাব দিলে তাহা নাকচ কাঁরয়া দেওয়া হয়। অবশেষে সংদেতেন 
অঞ্চলে জামণানখর যুদ্ধের হুমাঁকর ববরদ্ধে ফ্লাস ও সোভিয়েত রাশিয়া ষুন্ত বাধা 
দানের চেন্টা করিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাহা রদ করেন। তিনি মিউনিখ: ছান্তর হারা 
জামানধকে সংদেতেন অণুল ছাড়িয়া দেন। এই তোষণ দত নাংসী জার্মানীঁকে 
সাহসী এবং আত্ম্ভরণ করিয়া তুলে। 

'ব্রাটশ সরকার তাহার বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য লীগের আদশ'কে 
অগ্রাহ্য করিয়া জাপান, ইতালশকেও তোষণ করে । জাপান ১৯৩১ শ্রাঃ মাগ্যারয়া আক্রমণ 

কারলে জাপানের দ্বারা দর প্রাচ্যে রুশ শান্ত জব্দ হইবে, এই বিশ্বাসে 
ব্রিটন নিশ্চে্ট থাকে । ব্রিটেনের আশা ছিল যে, জাপানকে 
মাণ্খরয়া দখল কারতে 'দিলে, দর প্রাচ্যে ব্রিটিশ উপানিবেশে 

জাপান হস্তক্ষেপ করিবে না। ইতাল? ১৯৩৫ প্রাঃ আঁবাসনীয়া আক্রমণ কারলে কাত্কো- 
ব্রিটিশ শান্ত ইতালণর আগ্রাসনকে পরোক্ষ সমর্থন জানায় । ইতালীর বিরুদ্ধে লীগের 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে অকাধকরণ ক।রয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স হোর-লাভাল গোপন চান্ত দ্বারা 
আঁবাসনীয়া ববচ্ছেদ দ্বায়া ইতালীর সাম্রাজ্যবাদকে প্রশামত করার কলগকজনক চেষ্টা 
করে। লীগের তারা অনুষ্ঠিত অর্থনোতিক অবরোধ যাহাতে ইতালীর বিরুদ্ধে কার কর 
না হয় এজন ব্রিটেনের চাপে তৈল বা পেট্রলকে নাঁষদ্ধ বস্তুর তালিকা হইতে বাদ 

দেওয়া হয়। এইভাবে ব্রিটেন তোষণ নাতির দ্বারা অক্ষশান্তর সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধাকে 
বাড়াইয়া দেয় । 'ব্রটেনের আশা ছিল যে, ইহার ফলে 'ত্রাটশ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষা 
পাইবে । কিন্তু ১৯৯ গ্রীঃ টেনের নখাতন ভ্রান্ত দিক প্রকট হইয়া উঠে। 

ফ্যাসিত্ট ইত্যালীর আগ্রাসন নীত এবং পৃব" এীশয়ায় জাপানের সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ 
ব্বশান্তকে ধ্ংসের দিকে ঠেলিয়া দেয়। ইতালীর দ্বাক্লা, 

আবাসনপয়া আক্রমণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ এবং আলবোনয়া 
আঁধকার আন্তজ্শাতক শান্তকে 'বাপ্ুত করে। জাপান কর্তৃক 

১৯৩১ প্রাঃ মাগ্যারয়া আক্রমণ এবং ১৯৩৬ প্রাঃ 'ছিতীরবার চাঁন আক্রমণ এশয়ার শান্তকে 

জিটেনের ভোষণ নীতি 

ব্রিটেনের সাঙজাজ্যবাদী 

্বার্থরক্ষা 

ইতালী ও জাপানের 
আগ্রামন শীতি 



58২ ইওরোপের ইতিহাসের রপরেখা 

ধংস করে। এই দেশগৃলিক্প পথ ধরিয়া নাৎসী জার্মানী ব্যাপক আকারে আগ্রাসন 

আরগ্ভ করে । জাপান, জামণন" ও ইতাল"? অক্ষশন্তি জোট গাঁড়য়া পরস্পরের সহায়তায় 

হিরা সাম্রাজ্যবাদধ আগ্রাসন চালায় । অক্ষশান্তরতিন সদস্যই ছিল ১৯৯৯এর 

শিবিরে বডি শান্তি চির প্রাত বিক্ষদ্ধ। অক্ষশান্ত গঠনের উদ্দেশাই ছিল 'বশ্বের 
শান্তসামাকে ভায়া এই তিন শান্তর অন.কুলে আনার ব্বন্থা করা ॥ 

রোগ-বালিন-টোকিও অক্ষচুত্তি গঠিত হইলে বিশ্বযুদ্ধের স“ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসধ আগ্রালনের ফলে ইওরোপে দারুণ আনশ্চয়তা লক্ষ্য করিয়া 

টঙ্গ-ফরাসধ শান্তর সহিত সহযোগিতা দ্বারা ১৯৩৩-৩৮ গীঃ নাংসী আক্রমণ রোধ কারবার 

সোভিয়েত নীতির. চেস্টা করে। কিন্তু সোভিয়েত নেতারা ১৯১৯ রাঃ বিশ্ব বিপ্লবের 

বি্লতা, রুশ-জা্ান যে হুমাঁক দেন তাহা বৃজেনয়াপদ্থী দেশগহালর ভশীত সৃষ্টি করে। 

চ্জি ইহার ফলে ইঙ্গ-ফরাসগ শান্ত সোভিয়েত সহযোগিতার প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে ১৯৩৯ প্রঃ পোল্যাণ্ড উপলক্ষে জার্মানীর সাহত যুদ্ধ 

আসন হইলে ইংলণ্ড সোভিয়েত সহযোগিতা লাভের জন্য চেষ্টা কয়ে। কিল্তু 

ইংল্ডের প্রস্তাবের আম্তাপ্িকতায় সাশ্দহান হইয়া রুশ নেতারা নাৎসা জার্মানীয় সহিত 

অনাক্রমণ চুন্ত সম্পাদন করেন। পশ্চিম রাষ্ট্ুগুল ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে 

পারদ্পারক আম্ছার অভাব নাৎসী জার্মীনগকে আগ্রাসন নাঁতি গ্রহণে সুযোগ দেয় 

জার্মণানশর বিরুষ্ধে জোট গঠনের ব্যর্থতার জন্য পশ্চিমী রাজনশীতজ্ঞরা প্রধানতঃ দায়? 

হইলেও, সোভিয়েত নেতারাও দায় ছিলেন । রুশ-জামণান অনাক্রমণ চুক্তি দ্বারা হিটলার 

রাশিয়া হইতে ইঙ্গ-ফরাস* শীল্তকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একের পর এক' নীতি (09৩ &5 

02০ 7০110) ) অনুসরণ করেন। যাঁদ সোভিয়েত নেতারা ১৯৩৯ শ্রীঃ একটু ধৈর্য 

দেখাইতেন তবে ১৯৩৯ শ্রগঃ গ্রান্ড এ্যালায়েন্স বা জার্মানীর বিরুদ্ধে মহাজোট গড়া 

যাইত । যাঁদ ব্রিটিশ সরকার রাশিয়ার প্রাত মর্ধাদাপূর্ণ বাবহার কাঁরতেন তবে রুশ 

নেতাদের আচ্ছা বাঁড়ত। 

আসলে সাগ্রাজাবাদণ মনোভাব 'ছ্বিতখয় বিদ্ববূদ্ধকে অনিবার্ধ করিয়া তুলে । ভাসাই 

ও অন্যান্য সাঁম্ধর ছারা ইঙ্গ-ফরাসণ শান্তগুি নিজ নিজ সাম্রাজ্য ও বাঁিজ্যকে বৃদ্ধি 

টার করিয়া বিশ্বে তাহাদের আধিপত্য রক্ষা করে। ব্রিটিশ শিল্পপাঁতরা 

চান উপীনবেশের বাজার হইতে মুনাফা ল:ঠিতে ব্যস্ত থাকে। জার্মানীর 

ন্যায় একটি শিঃপ ও কারিগর দক্ষতা সম্পন্ন জাতি ভাসাই সান্ধর 

নাগপাশে বাঁধা থাকিবে এই আশা ছিল অবাস্তব । সুতরাং জার্মানীর শান্ত বাড়লে 

টঙ্গফরাসণ বাণিজা ও উপনিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঞ্কা ছিল। জার্মানী 

আপাততঃ ভার্সাই সম্ধি ভায়া পূর্ব ইওরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি নেম়। 

জামণনধূর এই কাজও ইঙ্গ-ফরাসণ শান্তর সন্দেহেষ্ন উদ্রেক কয়ে। এদিকে জাপান দেখে 

যে, মাঁক'ন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটন চুন্তির ছারা (৯৯২১ শ্রীঃ) চীনে তাহার ২১ দফা 

দাবীকে নস্যাৎ কাঁরয়া চনে মাঁক'ন বাঁিজ্য কায়েম কারয়াছে। ব্রিটেন দাঁক্ষিণ-পূব 
এশিয়ার তাহার অবাধ বাণিজ্য চালাইতেছে। জাপানের ন্যার শিঙ্গপে সমৃদ্ধ এবং 
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সামরিক জাত ইহা সহ কাঁরতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে জাপান সাম্রাজাবাদী আগ্রাসনের 
নশৃত নেয়। এই কারণে বশ্বযহদ্ধ বাধে । এই সাম়াজ্যবাদণ আগ্রাসনকে ঠেকাইবার 
মত শান্ত জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনসের ছিল না! 

[বংশ শতকের 'ন্রশের দশকে 'বিশব অনেকগুলি আদশ'গত শিবিরে 'বিভন্ত হইয়া যায় ॥ 
রাজনৌতক ও অর্থনোতিক বরোধের সাঁহত আদশগত বিরোধ ি*্বযুদ্ধকে আনবাধ* 
ভারা করিয়া তুলে । পাঁশ্চমণ গণতন্ত্রগলি পালামেপ্টারী শাসনে 

একনারকতন্ত্ আম্ছাশীল 'ছিল। কিম্তু তাহাদের অথনখাত ছল বুজোয়া 
ক ঘেসা। সমাজতান্িক সংস্কার দ্বারা ব্যান্তগত মালিকানা লোপ 

| করার তাহারা পক্ষপাতী ছিল না। এদকে সোভিয়েত রাশিয়া 
ছিল মাকর্পীয় লোননীয় সমাজতন্মে বিবালধ। মালিকের মুনাফা ও সম্পত্তির 
আধকারে তাহারা 'বিশ্বাস কারত না। এজন্য পশ্চিমী গণতম্গীল ছিল সোভিয়েত 
রাশিয়ার উপর ক্ষিত। অপরদিকে মাংস ও ফ্যাসিন্ট আদশ অনসায়ে একদলগয় 

একনায়কতম্্রই 'ছিল শ্রে্ঠ। গণতান্লিক ও সমাজতান্তিক ভাবাধারাকে তাহারা ঘৃণা 
কারত। এঁদকে ইওরোপের বাহিরে, ভারতবর্ষে চাঁনে উপানবেশবাদের বিরুদ্ধে 
জাতীয়তাবাদী সংগ্লাম আরম্ভ হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিবি 
অনেকগুলি আদশ 'শাবিরে বিভন্ত হয় । 

ভ্রম্মোজিহু”ণ আপ্ান্্ 
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ক্োহ্াান্িক্কিতালাদ (80218176619) ) 8 অন্টাদশ শতকের শেষ দিক 
হইতে ইওরোপায় সাহিত্য, শিপ ও দর্শনে এক লৃতন দৃম্টিভঙ্গী দেখা দেয়। ইহাকে 

রোমাশ্টিকতাবাদ বলা হয়। বিভিন্ব পন্ডিত রোমাশ্টিকতাবাদের 
ডি বাভন্ব প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূতরাং এক কথার 

রোমাশ্টিকতাবাদ বাজতে কি বুঝায় তাহা বলা সম্ভব নহে।, 
অন্টাদশ শতকের য্বাস্তবাছ ও ক্লাসিকবাদ যাহা মানযেল্স আবেগ ও প্রেরণাকে যাস্তর 
খাঁচায় আবদ্ধ কারয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে সাধারণতঃ রোমাণ্টিকতাবাদ বলা 
হয়। আরভিং ব্যাবিটের১ মতে "গ্রীস ও ল্যাটিন সাহত্া, শিঙ্গসপের আদলে সাহিত্য, 
শিপ সৃষ্টি না কাঁরয়া এই প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতে রোমাশ্টিকতাবাদের উদ্ভব 
হয়।” রোমাপ্টিকতাবাদের প্রভাবে সাহিত্য সৃম্টিতে প্রকৃতির প্রভাব, আবেগ ও 

১ 1758983901৮ 
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ভাবপ্রবণতাকে প্রাধানা দেওয়া হয় । য্যান্তবাদী এবং ক্লাসিক-ধমাঁ সাহিত্য রচনার নশীতি 
পাঁরত্যাগ করা হয়। 

রোমাণ্টকতাবাদের দুইটি মূল সুত্র ছিল, যথা, (১) যাহা সত্য বাঁলয়া মনে করা 
হইবে, তাহা প্রকাশে আবেগ ও ভাবপ্রবণতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় । (২) র্ল্যাসিক 

পন্থী দৃষ্টি ছাড়য়া জশবনে যাহা সন্দর মনে হইবে তাহাকেই 
বিষয়বস্তু করিয়া সাহত্য ও শিপ রচনা করা। ক্লযাসকের বন্ধন 

হইতে মনুস্ত হইয়া, কঞ্পনা ও ভাবপ্রবণতার জগতে অবাধ পক্ষ সঞ্চালন ছিল রোমা-্টকতার 
লক্ষণ । সংন্দরের সাধনায় রোমান্দবাদী সাঁহতাক প্রকৃতির মধ্যে প্রেরণা পান। 

অনেকে 'আঁদম' সমাজজাঁবনের মধ্যে সংম্দরের আঁস্তত্ব খ'ঁাঁজয়া পান। অনেকে 
অতীত যুগের চিত্রকে কঙ্পনার আলোকে ফুটাইয়া তুলেন। রোমাণ্টকবাদ? 
সাহাত্যকরা “শল্পের জন্য শিল্প” (৪ 107 8165 581৩ ) নধতি লইয়া সুন্দরের 
সাধনাকেই শিল্প ও সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বািয়া গ্রহণ কয়েন । 

অন্টাদশ শতকের শেষ দিকে রোমাণ্টিকতাবাদের সূচনা দেখা যায় । ল্যাটিন সাহত্য 
নাঁতর প্রভাব কাটাইয়া টমাস গ্রে (১৭৫০ খ্রথঃ) ইংরাজঙ্ ভাষায় তাহান্ম গালাজ 
চি যাতর (21665 ) বা ব্যালাভগলি রচনা করেন। জেমস ম্যাকফারসনের 
রোধাপবাদের উৎপত্তি গসিয়ান (95569 ) কাব্য (১৭৬৫ শ্রীঃ) ছিল পলোমাশ্টিকতাবাদের 

প্রভাতী তারকা । জার্মান কাব গেটের (0০০0)০) রচনা সরোজ 
অফ ভার্থার (90110%3 01 %/6:01)৩1) এবং শিলায়ের (9০1)111৩1 ) দি রবারস 

(7175 [২:0৮৩19 ) রোমান্টিক রীতিতে রচিত হয় । 
উনাবংশ শতকে প্রকৃতপক্ষে যোমা'ণ্টিকতাবাদের 'বিকাশ ঘটে। র্ল্যাসিকবাদের হুলে 

রোম।শ্টিববাদের উল্ভবের কারণ ছিসাবে বলা যায় যে, ফরাসী বিপ্লবের যৃগে সম্মাসের 
রাজত্ব এবং নেপোলিয়নের যুদ্ধের ভয়াবহতা যযন্তিবাদের প্রতি 

না বহু বৃঁদ্ধজরীবর জাচ্ছা বিনষ্ট করে। ফলে এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ 
মতবাদ ও সাহাত্যকরা রোমাস্টিকবাদের প্রাতি আকৃষ্ট হন। প্রীতি, জন- 

সাধারণের জশবনধারার মধ্যে তাহারা সৌন্দর্য ও শান্তি খ জয়া 

পান ॥ সাহিত্য ও শিল্পে তাহাই বার্ণত হয়। দ্বিতীয়তঃ, দার্শীনক কান্ট তাহার 
দর্শনে “আদর্শবাদ' (19581150) ও “চেতনা (879116)-র গারযন্থ প্রচার করেন। 

কান্টের প্রচারিত আদর্শবাদ নেপোঁলিয়নীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জার্মান জাতির 

দেশপ্রেম পুপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পর হেগেলের (5৩০1) হীতহাসের ব্যাখ্যা 

রোমাণ্টকবাদকে নূতন গাত দেয় । হেগেল বলেন যে, “মানুষ ছিসাবে মানুষ 

্বাধণনভাবে বাঁচিতে আঁধকারী।৮১ তৃতীয়তঃ, ইংরাজ দাশশীনক জেরোম বেম্থাম এই 

আঁভমত প্রকাশ করেন যে, “যে কোন প্রকার রাষ্ট্রের অধীনে ব্যাস্ত তাহার স্বাধীনতা 

ভোগ কাঁরতে আধকারী ।* 

ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব তাহা রোমাণ্টিকতাবাদের 
০ 

রোমাট্টিকতার প্রকরণ 
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বিস্তায়ের বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদ অন:সারে প্রতি জাতি নিজ নিজ 
জাতশয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে আগ্রপ্রকাশ কারবার চেষ্টা করে। প্রতি 

২ জাতি নিজস্ব আবেগ, ভাবপ্রবণতাকে দেশপ্রেমের মাধমে প্রকাশ 
করে। সাহত্য, হীতহাস, শিজ্পঙ্গাতীয় চেতনা বিকাশের মাধাম 

[হসাবে গৃহীত হয় । জাতীয় গৌরব ও মধাদা গঠনের জনা অতগত ইতিহাস হইতে 
জাতির গৌরবের কাঁহনী বাহর কাঁরয়া তাহাকে আবেগ ও ভাবপ্রবণতার সাহায্যে 
প্রকাশ করা হয়। এইভাবে রোমাশ্টিকতাবাদের উদ্ভব হয়। র্যাসকের লৌহবম্ধন 
ছল্ন কারিয়া সাহিতা, শিল্পে সুষ্টি আপন জোয়ারে ভাপিয়া চলে। আবেগ ও 
ভাবপ্রবণতা তাহাতে গাঁত সূন্টি করে। 

ইংরাজশ সাহিত্যে কোলরিজ ও ওয়াডসওয়াথের যুগ্ম সম্পাদনায় লারক্যাল 
ব্যালাডস (1.71081 991185 ) নামক কাব্গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । ইহাতে প্রকাতি ও 

ইরামী সাহিতোে মানবের জীবনের মধ্যে সৌন্দ্যে'র বর্ণনা করা হয়। বায়রণ, 
টিকার নার শেলধ,। কীটস ও স্যার ওয়াল্টার স্কট ইংরাজণ সাহত্যে 

রোমাণ্টিকতার প্লাবন বহাইয়া দেন। আলফ্লেড টোনসন ইংরাজ 

জাতির স্বদেশপ্রেম মূলক, রাজা আর্থার, লোড অফ শ্যালট প্রভাতি কাব্য রচনার ছারা 
ধনশ-দরিদ্রু সকল ইংরাজের মনে আবেগ সংন্টি করেন। ইংরাজী গদ্য সাহিতো থ্যাকারে, 
চাল রীড, জজ" এলিয়ট রোমাশ্টিকতা প্রবর্তন করেন। সব্োপার, বিখ্যাত ওপন্যাসিক 
চাল“স 'িকেন্স তাঁহার রচনায় স্বদেশপ্রেম, নিয় মধ্যাবত্ত শ্রেণীর ইংরাজদের জগবনের 
সীমাবদ্ধতা ও বেদনা চিন্ত্রিত করেন। ইংলশ্ডের শিক্ষা ব্যবচ্থা ও বিচার ব্যবস্থার 

সমালোচনা তাঁহার উপন্যাসে প্রাতধ্বানত হয়। িকেন্স ছিলেন রোমাশ্টিকতাবাদের 
ভাষাকার। 

ফরাসপ সাহিতোো সেতোন্রিয়া (0060520118178 ১৭৬৮-১৮৪৮ প্রঃ ) ছিলেন 
রোমাশ্টিকতাবাদের প্রধান প্রবস্তা ॥ তাঁহার রচনা 'জানয়াস অফ ক্রিশ্চানাটি এবং আটালা 

(40918) ছিল বিখ্যাত রোমান্টিক রচনা । আলফোনসো 
নাগা বা লামার্টিনের রচনা মেডিটেশনস (16010911015 )-এর আবেগ 

ফরাসী জাতিকে উত্তাল করিয়া তুলে । 'ভিঠর হ্গোর রচনা লে 

1মজারেবলস, ভ্রমওয়েল এবং হারনানি ( 061:02101 ) ফ্রান্সে রোমাণ্টিকতার প্লাবন সৃস্টি 

করে। হৃগোর রচনার জনাপ্রয়তায় ক্ষুম্ধ হইয়া ক্লযাপিকবাদীরা তাঁহার নাট্য রচনার 
সময় আক্রমণ চালায় । ফ্রান্সের সাধারণ লোকের জগবনযাঘার প্রতিচ্ছাব হুগোর রচনায় 

ফুটিয়া উঠে। এছাড়া বালজাকের রচনায় বাস্তবতার সাহত রোমাশ্টিকতার সমন্বয় ঘটে । 
রুশ সাহিত্যে টুগ্গোনভের রচনায় বিষাদ ও দুঃখবাদ থাকলেও, রুশণ সমাজের 

অবক্ষয়ের চিন্ত তাঁহার রচনায় ধরা গড়ে। ফাদায়স গ্যাশ্ড 
863১ চিলড্রেন (১৮৬২ খ্রীঃ) হুইল টুগেনভেন্ন বিখ্যাত রচনা। 

ডষ্টয়েভাঞ্ক ছিলেন আশাবাদী লেখক। তিনি রুশখ সমাজের 
দাঁরদের মধ্যেও মঙ্গলের বীজ লক্ষ্য করেন। তানি ছিলেন দেশপ্রোমক লেখক । রুশ 



৪8৪৬ ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা 

ক্কষকদের প্রাতি তাঁহায় সহান[ভাতি 'ছিল অত্যন্ত গভীর । আহার বিখ্যাত রচনার নাম 
ক্রাইম এযাণ্ড পাঁনশমেন্ট। 

রোমাশ্টিকতাবাদ উনাবংশ শতকের চিন্রাশল্পে তাহার ছাপ ফেলে। স্প্যানিশ 

₹ন্রশিজ্পী গোয়ার (0০৪) আঁকা নেপোলিয়নের শাসনের অত্যাচারের দশ্যগাল 

ডিন দেশপ্রেমের ভাবধারায় আভাঁপণিত ছিল। ইংরাজ চিন্রশিজ্পণ 
উন কনম্টেবল এবং টার্নারও ছিলেন রোমাপ্টিক শৈলশর অনুরাগণী। 

[নিসর্গ চিপ্রগ্ীলিতে তাঁহাদের উজ্জল রং-এর ব্যবহার অতুলন"য়। 

এছাড়া 1ছলেন রোমান্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্রীশজ্পণ ডেলাকুয় (1961891015 )। 
এীতহাঁসক ঘটনার চিন্রগ়লিকে উজ্জ্বল রং-এ চিন্তিত কারয়া দেশপ্রেমের আবেগে 
আঁঞ্কত করা হয়। আবার তাঁহার কোন কোন চিত্র ছিল জাতির অতীত গৌরবের উপর 
আঁঞ্কত। রোমাণ্টক চিন্রকলার নিসগ্ দশ্যাবলী ছিল বিখ্যাত। ফরাসী শিল্পী 

কোরোট ছিলেন নিসর্গ দৃশ্র শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ॥ তাঁহার ল্যাণ্ডস্কেপগদল 'ছিল বণ“ময় 
ও স্বপ্লাল॥। কোরোট ছিলেন গ্রামাগলের দৃশ্য আঁকায় বিখ্যাত । দ্যমিয়ের ছিলেন 
শহরের পথদ্শ্য অঞ্কনে সম্ধহস্ত। তাছাড়া তিনি ব্যঙ্গচন্র রচনায় পারদশা 'ছিলেন। 

ইংলন্ডে র্যাফায়েল পূর্ধযুগের রোমাপ্টিক চিন্রশিক্পী হিসাবে রোসোঁট, বান“জানসের 
নাম উল্লেখ্য । 

সঙ্গধতের ক্ষেত্রেও রোমাপ্টিক ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় সঙ্গত 
বুচনা, লোক-সঙ্গীতের সংগ্রহ এবং প্রচার দ্বারা ক্ল্যাসিকবাদকে বন ঝরা হয়। সর্বকালের 

শ্রেষ্ঠ জার্মান লঙ্গীত ও সুর রচয়িতা লুডউইগ 1বিটোফেন 

নে রোমান্টিকতা (7366010150, ) তাঁহার সাতটি দিম্ফনি রচনা করেন। ওয়েবার, কাপ 
মেপ্ডলশন নামক দুই জার্মান সঙ্গীতজ্ঞও রোমান্টিক যুগে 

,খ্যাতিলাভ করেন। ইতালীয় সঙ্গীতে রোসানি, বোল্ানি ও দোনিজোত্ত ছিলেন বিশেষ 

[িখ্যাত। ই*হারা ছিলেন অপেরা-ধমণ সঙ্গীত ও সুর রচনায় দক্ষ । এছাড়া ছিলেন 
ফেরাসগ সুরগুর্ শোপা (0109০0 ) 3 জামান সংবনরম্টা ভাগনার (৬/880৩: ) এবং 
ইতালীয় সুরকার ভারাদি ( ৮6101 )। 

সাহত্য, শি্প ও লঙ্গীতের ন্যার হ্থাপত্য শিজ্পেও রোমান্পবাদের প্রভাব পড়ে। 
গ্রধক ও ল্যাটিন ধমধ ক্ল্যাপিক হ্থাপতাশৈলীর ছলে মধ্যযুগের গাঁথক চ্ছাপত্যের প্রতি 

আগ্রহ বাড়ে। গ্রীক ও ল্যাটিন রীতির গম্বুজ ও থামের পরিবর্তে 
হাপতা ছ'চালো চূড়া ও থিলানের 'দকে নির্মাতাদের ঝোঁক বাড়ে। 

ইংলশ্ডের ওয়েস্ট মিনিষ্টার প্রাসাদ, পার্লামেন্ট ভবনের নির্মাণের রোমাশ্টিক-শৈল? বা 
গ্াাথকশৈলণর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ৷ ফান্সে ভায়োলেট*লে-ডাক (৬1০150৩-1৩-08০) 
'গাঁথক রখাততে বিখ্যাত নটরডাম-গীর্জার পুনানির্মাণ করেন। 

ডাল্পউইনেন্লস ব্বিবর্তনবাদ গু তাহান্স সামাজিক 
প্রর্তিজ্িল্ম্র। (087৮ 10187) 8000 165 90068) 1766107৩65610 ) ৪ উনাবংশ 

খাতকে [বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চার্লস ডারউইনের 'িবর্তনবাদের তত্তৰ ছিল খুবই মৌলিক 



উনাবংশ ও বিংশ শতকের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও লংস্কৃতি 8৪৭ 

ও বৈপ্লাবক চিদ্তা। চালস ডারউইন তাহার দুই বিখ্যাত গ্রন্থ 71৩ 0171810 0£ 
5969165 এবং 1175 ৫55০606 ০01 191) রচনা কাঁরয়া বিজ্ঞান ও চিন্তা জগতে 
দ্বারূণ আলোড়ন সূন্টি কয়েন। ডারউইনের মতবাদকে ডারউইনবাদ বা বিবত'নবাদ 
বলা হয়। 

ডারউইন ভুস্তর এবং ভূদ্তরের অন্তর্গত ফাঁসল বা জাীঁবা*মগীলকে পরণক্ষা দ্বারা এই 
সিদ্ধান্তে আসেন যে, জীব বা প্রাণী আদম যুগ হইতে বহ; ক্রমাববত'নের মধ্য দিয়া 

বর্তমান ভ্তরে পেশীছয়াছে। এখন যে প্রাণী জগং দেখা যায় 
বিবর্তনবাদ স.ষ্টির গোড়া হইতে তাহা ছিল না। ডারউইন বলেন, যে সকল 

প্রাণ প্রকৃতি ও জলবায়ু এবং পাঁরবেশের পারবর্তনের সাহত খাপ খাওয়াইতে সক্ষম 
হয়, তাহারাই ক্রমাববর্তনের পথে আধুনিক যুগে আসে । যে প্রাণণ সকল, পাঁরবেশের 

'পাঁরবর্তনের সাঁহত খাপ খাওয়াইতে বিফল হয় তাহারা লুগ্ত হয়। ভুগভে'র বাভন্ন 
স্তরে এই সকল অবলং্ত প্রাণীর কঞ্কাল দেখিতে পাওয়া যায় । ডারউইন এই প্রাক্রয়ার 
নাম দিয়াছেন প্রাকীতিক নির্বাচন (90:81 9০165০61০90 )। প্রাকৃতিক বিবত'নের 
বািভন্ন স্তরে কোন প্রাণীকোষ শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিবে, তাহা নির্ভর কারত সেই 
প্রাণশর বাঁচবার যোগ্যতার অথবা খাপ খাওয়াইবার শান্তর উপর এবং প্রকাতির নিবণচনের 
উপর । যে সকল প্রাণী অন্য প্রাণী অপেক্ষা পরিবেশের সাহত দ্রুত খাপ খাওয়াইতে 
সক্ষম হয় তাহারাই বিবত“নের পথে আগাইতে থাকে । 

ডারউইনের বিবত'নবাদের অপর বোৌঁশিষ্ট্য ছিল যোগ্যতমের বাঁচগ্না থাকবার আঁধকার 

তত্ব (9015158] ১£ 015 20550) প্রাণীজগতে বাঁচয়া থাকিবার জন্য নিরন্তর 
প্রীতিযোগিতা চলিতেছে । এই প্রাতযোগিতায় যাহারা যোগ্যতম 
একমান্ন তাহারাই শেষ পর্যন্ত বিবত'নের পথে আগাইয়া চলে। 
যাহাদের এই যোগ্যতা নাই অথবা প্রাতযোগতা করার শান্ত নাই 

তাহারা লুপ্ত হয় ব্যাঘ্র হরিণকে খাদ্য হিসাবে ভক্ষণ করে। হরিণ দ্রুত পলাইঙ্না প্রাণ 
বাঁচান । যে শ্রেণীর হরিণ পলায়নে অক্ষম তাহারাই লহষ্ত হয়। অপরাদিকে হরিণ লপ্ত 
হইলে খাদ্যাভাবে ব্যাঘ্রের শ্রেণী লুপ্ত হরর । যে শ্রেণীর ব্যাঘ্র বিকচ্প খাদ গ্রহণে 
সক্ষম তাহারাই টাকিয়া থাকে । মোট কথা প্রাণজগতে নিরন্তর প্রাতযোগতা চলে। 

ইহাতে যোগ্যরাই জয়লাভ করে। 
ডারউইন ঈশ্বর কর্তৃক প্রাণ ও মানুষের সান্ট্র তল্তৰকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার 

মতে মানুষ আত নিয়স্তরের জীব হইতে ক্রমাববর্তনের পথে 
মানুষের আকাতি ও প্রকৃতি পাইয়াছে। সমানভাবে পশু ও পক্ষণ 

ববাভাব স্তর পার হইল্লা বিবত'নের পথে বত'মান স্তরে আসিয়াছে । 
ডারউইনের মতবাদকে টি. এইচ. হাকসলে ও আন হেকেল বিশেষ ব্যাখ্যাসহ 

প্রচার করেন। ডারউইনবাদের ব্যাখ্যায় আহারা বলেন যে, সমাজ 
হাক্দলে ওহেকেপ ও সভ্যতার যে অগ্রগতি ঘটয়াছে তাহা সকলই বিবর্তনের ফল। 
প্রতিযোগিতার ফলেই উচ্চতর প্রঙ্গাতর উদ্ভব হইয়াছে । 

বোগযতমের বাচিস্না 
থাকার অধিকার 

ক্রমবিবর্তন 
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ডারউইনবাদকে অবলদ্বন কাঁরয়া প্রজননতন্তৰকে 'বাভন্ন ভাবে ব্যাথা কলা হয় 

যেহেতু 90118] ০06 07৩ 60055 বা যোগ্যতমরাই শেষ পযন্ক 

হর: বাঁটিয়া থাকে, সেহেতু বাঁদ্ধঙ্গান বা জড়বাদ্খ লোকদের জন্ম 

[নয়ন্্ণ কাঁরয়া বাঁদ্ধমান মানুষদের দ্বারা প্রজনন দ্বারা মানব সমাজের অগ্রগাতর 

কথা ভাবা হয় ॥ 

ডারউইনের বিবর্তনবাদ, সমাজ বিজ্ঞান ও দার্শীনক "চিন্তাধারার উপর গভীর 

প্রাতক্রিয়া সুত্ট করে। ভারউইনের ববত'ন তিতৰ প্রথ্টীয় দশ“ন, ঈম্বরবাদ এবং 

রাষ্ট্র সৃষ্টিতন্তবকে নস্যাৎ করে । শ্রীন্চায় তত্তর ঈশ্বর মানুষ 

০১১৮ রর স:ন্ট কারয়াছেন ডারউইনের মতবাদ তাহাকে নস্যাৎ করে। কারণ 

ডারউইন বলেন যে, শববর্তনের পথে মালুষ সম্ট হইয়াছে। 

এক্জন্য গোঁড়া প্রণস্টানরা ডারউইনকে নাস্তক আখ্যায় আভাহত করেন। 'ছিতীয়তঃ, 

হেগেলীয় হন্ছবাদ প্রভাতি তত্র মল্য [ববর্তনবাদের প্রভাবে কাঁময়া যায়। লোকে 

ভাবতে আরম্ভ করে যে, বিবত'নের গত হইল আনবার্ধ। সুতরাং এক্ষে৮্ে মানদষের 

টূচ্ছা আনচ্ছার কোন দাম নাই।* বাঁভন্ন প্রজাতির মধ্যে বাঁচয়া থাকবার ছন্যই শেষ 

পথন্ত ইতিহাসের গাঁত নির্ধারণ কারবে। ব্যন্তগত ইচ্ছা-আনচ্ছার উপর কোন 

কছৃই দানভ'র কারবে না। আসল কথা হইল বাঁকা থাকবার জন্য প্রতিযোগিতায় 

জয়ী হওয়া । 
উপরোন্ত দষ্টভঙ্গীর ফলে পদ্রাতন নাত ও মূলাবোধ ভাঙিয়া পড়ে। যে 

সকল রাজনশীতাঁবদ সাগ্রাজ্যবাদ ও বন্ধে বিশ্বাস কাঁরতেন, তাঁহারা ভারউইনেয় 

“যোগ্যতমরাই বাঁচবার আঁধকারা” (9011%21 ০1 07০ (059) 

পু'জিবাহ ও তন্তেবরর মধ্যে তাঁহাদের কাজের সমর্থন খশজয়া পান । যাহারা 
জাতীয়তাবাদ 

জাতগত শ্রেম্ঠতায় 1ববাস করতেন তাঁহাপ্লা ডারউইনবাদের 

সাহায্যে কোন বিশেষ জাতর শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতপা্ব করার চেত্টা করেন এবং অন্য জাতিকে 

নকৃণ্ট বাঁলয়া প্রচার করেন । মনশাফা [শিকারী ও ম;লধনী শ্রেণী বাঁলতে থাকে যে, 

যোগ্যতার পুরস্কার হসাবেই তাহারা মনাফা ও ম:লধনের আঁধকারী। অক্ষম ও 

অযোগ্যরাই “প্রাকঁতিক নির্বাচন ( ৪00181 951990102 ) ?নয়মে শোষিত হইতে বাধ্য । 

ডারউইনের তত্তেবর সামাজিক প্রয়োগ দারা বুর্জোয়া পুণীজপাঁতদের অনৈতিক 

প্রীতযোগিতার শ্রেন্ঠত্বকে সমথন জানান হন ডারউইনের বিবর্তন তত্তৰ “যোগ্যতমের 

বাঁচবার আঁধকার তত্ডেবর সামাজক ব্যাখ্যান্ন প্রীত শ্রেণীর লোক নজ নিজ মতবাদের 

পক্ষে যান্ত আব্কারের চেগ্টা করে ॥ ইওরোপের এক শ্রেণীর লোক ইওরোপাঁয় জাতি 

ও সভাতার শ্রেচ্ঠত্বের কথা বলে। জামান চন্তাবিদ কাল হাসোফার (০9৫1 

[33389 ) প্রড়ীতি ভূ-রাজনোতিক তত্তের ( 0৬০-১০11681 ) ছারা
 জার্মান জাতির 

শ্রেষ্ঠত্ব গ্রচার করেন। 

ভারউইনের পাঁরবেশের প্রভাবে প্রাণ) জগতে ববত'ন তত, সমাজতন্মবাদের উপর 

১, 00, [105070900--72, 2৮7, 



উনাঁবংশ ও বিংশ শতকের সাহত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ৪৪৯ 

গভীর প্রভাব ফেলে । রুশোর যুগ হইতে কালমাক'সেয় যুগ পধন্ত সমাজতান্বিক 
চিন্তাবিদংরা এই কথা বালতেন যে, অথনৈতিক প্রভাবের ফলেই 
সমাজে ঘাত-প্রাতিঘাত এবং শ্রেণব-সংঘাত দেখা যায়। মাকস 

ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা করেন তাহাতে ইতিহাসের অথ'নৈতিক বা 
বস্তুবাদণ ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করা হয় । সমাজের এক শ্রেণী সমাজের সম্পদ আধকার 
কাঁরয়া অপর সকঙ্পকে শোষণ করে। শোষক শো1ষতের শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা ইতিহাস 

আগাইয়া চলে । ইতিহাসের এই বস্তুবাদণ ব্যাখ্যা ডারউইনের 'ববত“নবাদ দ্বাক্জা সমা্থত 
হয়। কারণ ভারউইন বলেন যে, পরিবেশের প্রভাবে প্রাণী জগতে বিবতন ঘটে । 
সমাজতান্মিক চিম্তাবিদ-রা সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে এক্ষেত্রে পাঁরবেশ বাঁলয়া 
ব্যাখ্যা করেন। 

অপরাদিকে ব্রিটেনের ফোব্রান সমাজতচ্রবাদশীরা (58180 9০9০9181156) বলিতে 
থাকেন যে, যেহেতু ডারউইন "ববত'নের” (15%০16০ )-এর কথা বালয়াছেন সেহেতু 

শ্রেণশীবপ্রব বা শ্রেণী সংগ্রামের পথে নয়, অথনৈতিক বিবত'নের 

পথেই সমাজতন্ত্র আসবে । এইভাবে “সামাজক ডারউইনবাদ" 
(9০90181 7021511171510 ) ইাতহাস ও দর্শনের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করে। হাতহাস 
গবেষণার ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার ইতিহাসের ধারাবাহকতা তত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়। এজন্য 
প্রত্তত্ব, নতত্ব, ভূতত্বের সাহায্যে এাতহাপিক গবেষণার পদ্ধাত আবিষ্কৃত 'হয়। 
খননকাষে'র দ্বারা মাটির ভিতর হইতে প্রাচীন গ্রীক, রোম, মিশর, ব্যাবলনণয়, সিম্ধু 
সভ্যতার নিদশ'ন আ'বত্কার করা হয় । নৃতত্ববিদ-রা নরকঙ্কাল ও প্রাণদদের জীবাশ্ম 
পরীক্ষা কারয়া মানব ও প্রাণ জগতের বিবতন লক্ষ্য করেন । 

মনোোলিভভ্তানেল্র অগ্রগর্তি £ নিগম্ুুণ্ুড জ্রুস্্েভ (89£155৪ 
০01 2১550180105 £ 916100110 [7৩৪ ) £ উনাঁবংশ শতকে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনধতি, 

জধববিদ্যা, পদার্থাবজ্ঞানের অগ্রগাতির সাঁহত মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের বিশেষ 
অগ্রগতি ঘটে । এই যুগে আত্মা হইতে মনকে পৃথক বস্তু হিসাবে গণ্য করিয়া 
মনোবিকলনকে বৈজ্ঞানক উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়। ইহার আগে মনোবিদ্যাকে 
দর্শনের একটি শাখা হিসাবে গণ্য করা হইত। ইহাতে আত্মা বিষয়ক আলোচনা 
প্রাধান্য পাইত। কিন্তু উনাবংশ শতকে মনকে বিজ্ঞানের পৃথক বিষয় 'হসাবে গণ্য 
করা হয় ॥ অভিজ্ঞতা ও পরণক্ষার ভিত্তিতে মনোবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিকভাবে চচণ বক্গা 
হয়। মনের প্রকাশ যেহেতু দেহের মাধামে ঘটে, সেহেতু দৈহিক প্রকাশগহলি পয বেক্ষণ 
কারয়া মনের অবন্থা বুঝবার চেস্টা করা হয়। 

মনের প্রকাশ তিন প্রকারে ঘাঁটতে পারে, বথা,_-চিন্তা, অনভূতি, ইচ্ছা বা ক্রিয়া 
হ্বারা। এই তিন দিক হইতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে বিশ্লেষণ দ্বারা মনের বিকাশভঙ্গণ 
বুঝার চেস্টা করা হয়। মনো বিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায় । ইহাদের মধ্যে 
ভুষ্ডট- ( 01 ) নামক জার্মান মনোবিজ্ঞানী (১৮৭৪ প্রণঃ ) সব্প্রথম মনোবিদ্যায় 
বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যার প্রচার করেন ॥ তান বলেন যে, মনের বিশেষ অবস্থাগুলি বিশ্লেষণ 

ইওরোপ (বি. এ. )--২৯ 

সমাজতঙ্্বাঘ ও 
ডারউইনবাদ 

ফেবিয়ানবা 
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করাই মনোবিদ্যার কাজ । র্রেপ্টানো ( 9150881009 ) নামক অপর মনোবিদ বলেন যে, 

মনের ক্রিয়ার সাহত বাহ্যবস্তুর সম্পর্ক আছে ॥ মনো বদদের কাজ হইল কি পাঁরাদ্থাতিতে 
বাহাবস্তুর সাহত 'কিরুপ প্রতি যোঞজনের ফলে কিরপ মানাসিক ক্রিয়া ঘটে তাহা লক্ষ্য 
করাই মনোবিদের কাজ। ব্রেণ্টানোর ক্রিয়াবাদ মূলক মনস্তত্ব ক্রমে জনপ্রিয়তা পায়। 
জে. আর. এঙ্গেল প্রভীতি মনোঁবিদরা ক্রিয়াবাদের উপর 1নভ'র কারয়া মনোবিজ্ঞান 
রচনা করেন। 

ক্রিযাবাদী মনোবিজ্ঞানবাদ ক্রমে নানা শাখা-প্রশাথায় বিভন্ত হয়। ইহাদের মধ্যে 
প্রধান হইল গেন্টাল্টবাদ৭ এবং সব্প্রধান হইল ফুয়েডবাদশ। গেম্টাল্ট শব্দের অর্থ হইল 

আকার বা রুপ ইংরাজশতে ফর্ম বা প্যাটান। গেস্টাল্টবাদীরা বলেন যে, কেবলমান্ 
[বশ্লেষণের হ্থারা মনের স্বরূপ বুঝা যায় না। ১৯১২ প্রাঃ জার্মানীতে প্রথম 

গেষ্টা্টবাদের উদ্ভব হয়। ম্যাক্স ভেট'থাইমের (7188 ৬/০10)610)61) হইলেন 
এই মতবাদের প্রধান প্রবস্তা। গেষ্টাজ্টবাদের মূল কথা হইল আমরা সকল বস্তুকে 
সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করি, কোন বস্তু পৃথক প:থক ভাবে প্রত্যক্ষ কার না। যেমন 
অনেকগুলি মোটরগাঁড় বাঁদ একই দিকে এক সঙ্গে হাটতে থাকে, আমরা উহাদের গাঁতকে 
প্রত্যক্ষ কার । দ্বিতীয় গেষ্টাজ্টবাদীদের মতে, কোন বস্তুর মুর্তি উহার পটভূমি বা 
ক্ষেত্র হইতে 'বাচ্ছন্ন কারয়া দেখা ঠিক নয়। নদতীরের কোন বক্ষকে আমরা তণর 
হইতে পৃথক করিয়া দোখ না। 

এই যধান্তর দ্বারা গেম্টল্টবাদীরা বলেন যে কোন বিশেষ অবস্থায় আমরা কাজ 
কারবার সময় লমগ্র অবন্থার পারপ্রোক্ষিতেই প্রাতযোজক ক্রিয়া কার। গেম্টাল্টবাদীরা 
মনে করেন ষে, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পারবেশ ব্যান্ত মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
সুতরাং সামাজক ও প্রাকীতিক পাঁরবেশ হইল ব্যান্তমনকে বুঝিবার ক্ষেত্র 

মনোবিদ]ার ক্ষেত্রে অধ্যাপক সিগমংণ্ড ফ্রয়েডের অবদান যুগান্তকারী । ১৮৫১ শ্রীঃ 
এই মনশষীর জন্ম হয় চেকোষ্পোভাকিরায়। তান ভিয়েনা নগরকেই তাহার কমন্ছিল 
হিসাবে বাছিয়া নেন। ফ্রয়েড মানাসক রোগীদের ক্ষেত্রে রোগীর অবচেতন মনের ইচ্ছা 
ও বিশ্লেষণ পদ্ধাতর প্রচ্পন করেন । ফ্য়েড মানহঘের মনকে 'তিনাঁট প্রকোন্ঠ বা স্তরে 

ভাগ করেন যথা, (৯) সিজ্ঞান মন বা অবচেতন মন বা ইদ (14); (২) প্রাকচেতন 
মন (7১:০-০০5০1০95 ) বা ৪০ (ইগো ); চেতন বা ববেকশশীল মন (96০০1-728০)। 

ফুয়েড মনে কাঁরতৈন যে, ইদ বা সচেতন স্তরে মানুষের মনে বহু কামনা-বাদনা 

লুক্ধায়িভুথাকে। এই কামনা-বাসনাগ্লি প্রধানতঃ কামজ্জ বা যৌন রংএ রঞ্জিত। 
মানুষের মনের তলায় এই ভাবগ-ল সঙ্গোপনে ল€কাইয়া থাকে । মানুষ অনেক সমর 
তাহার আঁচ্তন্ব টের পায় না। যেহেতু আমাদের স্মাজব্যবদন্থায় এই ইচ্ছাগলি পণ 
হইবার উপায় নাই, সেহেতু এই ইচ্ছাগ্যাল লচেতন গ্তরে অবদামত শ্রবন্থায় থাকে। 

িচ্তু এই ইচ্ছাগুলি লোপ না পাইয়া মনের তলায় থাঁকরা যায়। কখনও যাঁদ এই 
অবদামত ইচ্ছা বা ইদের বাহঃপ্রকাশ ঘটে তাহা হইলে সেই ব্যান্ত মানসিক ভারসাম্য 
হারাই্া ফেলে । সমাজ ব্যবস্থার সাঁহত তাহার কাজ ও ইচ্ছার সংঘ।ত ঘটে । 



উনবিংশ ও বিংশ শতকের সাহিতা, (বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ৪৫১ 

মানুষের মনের "তীয় স্তরে ইগো বা অহং হইল একটি অবচেতন স্তর। অহং বা 
ইগো হইল মনেয় বিচক্ষণতার আধার ৷ ইহা একাঁদকে সমাজ, অপরাদকে ইদ বা আদিম 
প্রধাত্তর মধ্য আপোষ-নিষ্পত্ত বরে। ইহা একবার ইদ বা অবচেতন মনের দাবা 
মিটাইবার চেত্টা করে আর একবার বাঁহ“জগতে সমাজের নাতি পালনের চেম্টা করে। 

যে সব কামনা-বাসনা সমাজনশীতর বিরোধ' ইগো বা অহং তাহাকে চাপিয়া রাখে এবং 
অবচেতন স্তরে ফেরৎ পাঠাইয়া দেয় । 

মনের তৃতীয় বা আরও উন্নত স্তরে আছে সংপার ইগো বা আধশাস্তা । ইহাকে 
বিবেক বুদ্ধি বলা যায়। যখন ইগো বা অহং দুল হইয়া পড়ে আধশাস্তা বা সংপার 
ইঞ্গো তাহাকে শান্ত জোগায় । যাঁদ ইগো বা অহং দূর্বল হইয়া পড়ে এবং ইদ তাহাকে 
পরাজিত করার উপরুম করে; আদম কামনা-বাসনা ব্যান্তকে জর্জারত করার উপরুম 
করে তখন সুপার ইগো বা আঁধশাম্তা জগতে ভাল-মন্দের প্রশ্ন ॥ উচিত'অনুচিতের প্রশ্ন 

দ্বারা ইগোকে শান্ত দান করে। সমাজের নশীতিবোধ, ধর্মবোধ, পারবারেক্স নীতিবোধ 
হইতে সৃপার ইগো তৈয়ারী ছয় । যাঁদ এত চেষ্টা সত্বেও ইঞ্সো পরাস্ত হয়, ইদ জয়লাভ 
কয়ে তবে সেই ব্যান্তয় মানসিক ভারসাম্য নম্ট হয়। তাহার মধ্যে অবচেতন মনের 

আদম কামন্জ্র প্রবৃত্তি জাঞ্গরত হয়। এই প্রবৃত্তি হইল 'লীবিডো (11010 )। 
ফ্ুয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্তব আধুনিক যৃগে বহূলাংশে গৃহীত হইয়াছে । আধানক 

শিজ্প-লভ্যতা ও নগর জশবন বড়ই জটিল। এই সমাজে অনেক সময় শিশু তাহার 

পতা-মাতার নিকট প্রকৃত যর ও ভালবাসা পায় না। এই অপূর্ণ ক্ষুধা শিশুর 
অবচেতন মনে রহিয়া যায় । বয়সকালে তাহা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিক 
যুগের জীবনে বহ জটিলতা ও সমাজে নানা ঘাত-প্রাতঘাত মানুষের ব্যন্তিগত জীবন ও 

মানাসক শান্তকে থুবই প্রভাবিত করে । এই কারণে ক্রয়েডীয় মলঃসমীক্ষণ এই ব?গে 
বিশেষ কাষকর়ী। কারণ মনের গোপন ইচ্ছা ও তাহার অপ্ণতার জন্য যে 
06197995101 চাপে লোকে এখন ভুগিতে থাকে তাহার ফলে লোকের বছু« মানাসক 

সঙ্কট দেখা দেয়। ক্রয়েডখয় নাতির দ্বারা তাহার কারণ আবিৎ্কার করা সম্ভবপর 

হইয়াছে। 
আইহনঞ্টীইনেন্স আপেক্ষিকবাদ ভভ্ভব (09০75 01 761801510 

01 41907 771718$915 ) 8 বিংশ শতকে বিজ্ঞানের অসাধারণ জয়যান্ার ফলে মান্য 

প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে । মহাশূন্যে ভেলা ভাসাইয়া মান; গ্রহান্তরে যাতা 
করিয়াছে । চাঁদে ও মঙ্গলগ্রহে আজ মানুষ পা রাখিতে সক্ষম হইয়াছে । একদা 
যাহা ছিল কবির রগখন কম্পনামান্্ আঙ্গ তাহা বাস্তবে পারণত হইয়াছে । আণবিক 
শান্ত আঁবহ্কার কারয়া মানুষ আজ সৃন্টিকে ধংস কারতে সক্ষম । আণাবিক শন্তির 
গঠনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা আজ গ্রহে রকেট পাঠান সম্ভব হইয়াছে । জীবাবদযার ক্ষেত্রে 
এতই অগ্রগাঁত ঘাঁটয়াছে যে “জেন” পধন্ত পাঁরবর্তন করা সম্ভব বালয়া বিজ্ঞানীরা মত 

দিতেছেন। বিজ্ঞানের 'বাতন্ন বিভাগে অগ্রগাত হইলেও পদার্থাবদ্যার অগ্র্থাত বোধ 
হয় আজ সবদাধিক ॥ পদাথণবদ্যার এই অগ্রগাতর মূলে আছে বিখ্যাত গাঁণতজর 



৪৬২ ইওরোপের ইতিহাসের রংপরেখা 

আলবাট' আইনস্টাইনের আপোক্ষিক তত্তববাদ বা [186০9 ০? [২518011 এবং তাহার 

শৈষতম তত্তব 00015607151. 710৩097% বা একা ক্ষেন্রততব। আলবাট" আইনন্টাইন 

ছিলেন এক জার্মান ইহুদি গাঁণতজ্ঞ ও বিজ্ঞান এবং মানবতাবাদণধ। তিনি নাংসখ 
যুগে এ্রাডলফ হিটলারের অত্যাচারে জার্মান ত্যাগ করিয়া আমোরকায় আশ্রয় নেন। 

তাহায় আপেক্ষিক তশ্তব ও এঁক্য ক্ষেত তত্তেবর উপর নিভ'র করিয়া আপবিক বিজ্ঞান ও 
মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণার সন্রপাত হইয়াছে । 

আলবাট“ আইনঘ্টাইনের আপেক্ষিক তহদবাদের সারমম“ হইল আমরা যাহাকে নাট 
ও অপারবর্তনীয় মনে কার প্রকৃতপক্ষে তাহা নাও হইতে পাধ়ে। কারণ কোন বিষন্ন 
সম্পকে 'নাদন্ট ধারণা যে ব্যান্ত বিষয়টি যেমনভাবে দেখে তাহার উপর নিভ'র করে। 
যেমন দিন ও রাত্রি এই দুইটি কথা আপোক্ষিক। কারণ পাথবীর এক অংশে যখন দিন 
অন্য অংশে তখন রান্র। আমরা ষে হ্থানাটিকে উপর বাল সেই ছ্থানাট ঘযারয়ে রাখ.ল 
হইবে নঈচ ; আবার যেটা নাচ বাল সেইট ঘুরিয়ে রাখলে হইবে উপর । তাহা হইলে 
এই দাঁড়ায় যে, ব্যাস্ত যেমন দস্টকোণ হইতে বিষয়টি দেখে তেমনভাবে তাহা 'বিচার করে। 

আইনন্টাইন বলেন যে, গাত বা ০1০০1 অনুরূপভাবে আপোক্ষিক । কোন 
চলমান বস্তুর সাহত বাতাস ও অন্যান্য শান্তর সত্ঘর্ধ বা 711০0০0 সেই বস্তুর গাতিকে 
রোধ করে বা কমাইয়া দেয় । তেমনই আলোর গাত কোন বাধার সম্মখীঁন হইলে 

কামরা যায় । শব্দের গাত আলোর গাঁত অপেক্ষা কম। আলোর গাতও আপোক্ষক ॥ 

আইনন্টাইন সময়ের আপোক্ষক তত্তবও প্রমাণ করেন। খুবই আনন্দে থাকিলে মনে হয় 
সমল্ন তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া গেল ; দুঃখ-কম্টের সময় মনে হয় যে সময় কাটিতে চাহে না। 
আমরা যখন বাঁল অমূক সময় তখন সঠিকভাবে সেই সময় হইতে পারে না। কারণ 
ঘটনা ঘটা এবং বলার মধ্যে পাঁথবী আহক গাততে ঘুরিয়া বায় এবং পারাচ্ছিতর 

বদল হয়। 
উনাঁবংশ ও বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক আঁবিহ্কারগীল যেমন একদিকে মানব 

সভ্যতাকে আগাইয়া দিয়াছে তেমনই বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত না 

কাঁরয়া মারণাস্ত্র তৈয়ারশর কাছেও লাগান হইতেছে ॥ সাম্রাজ্যবাদীরা এই মারণান্ত্ 

দ্বারা রাজাজয়ের য্দ্ধে লিপ্ত হইতেছে । ইহার ফলে মানব সভ্যতার সঙ্কট দেখা 

দয়াছে। 



আদর্শ প্রশ্নীবলী (70০6] (09065010135 ) 

এখন বনধ্যাঙ্ক 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

১1 ফরাস বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপের ও ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা কি ছিল ? 
২। মাকাণ্টাইলবাদ কাহাকে বলে 2? ফরাস* বিপ্লবের প্রাকালে ইওরোপের 

অথনোতিক অবস্থা কি ছিল ? 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
১। জ্ঞানদরীপ্তি কাহাকে বলে? জ্ঞানদশীপ্তির ফলাফল ক ছিল? 
২। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবাহত পূর্বে ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাঁজক ও 

অথণনৈতিক অবস্থার বিবরণ সংক্ষেপে দাও। 
৩। “ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল আসলে সামন্ত রাজতন্ম” ১৭৮৯ প্রথঃ ফয়ামী রাজতন্ত 

সম্পর্কে ডোঁভড টমসনের এই মম্তব্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর়। 

৪। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবাহত পূর্বে ফ্রান্সের আভজাত শ্রেণী ও তাহাদের 
বিশেষ আঁধকারের বিবরণ দাও । 

৫&। বুজোয়া কাহাদের বলা হয়ঃ আঁভঙ্াত শ্রেণী ও বুয়া শ্রেণীর ফরাসখ 
বিপ্রবের অব্যবাহত পুধে কি আঁধকার ভোগ কাঁরত ? ইহাদের পারস্পরিক সম্পক' 
কিরূপ ছিল ? 

৬। ফরাসী বিপ্লবের প্রাব্কালে ফান্সের অনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ? 
৭। “ফ্রান্স 'ছিল ভুল অথনৈৌতিক বাবস্থার একট প্রকাণ্ড যাদঘর”__এই মন্তব্য 

ব্যাখ্যা কর। 

৮1 অন্টাদশ শতকে ফ্রান্সে আলোকিত ভাবধারায় প্রচারকদের সম্পকে যাহা 
জান লিখ। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
১। ফরাসণ বিপ্লবের অথনৈতিক কারণগযল বিশ্লেষণ কর। এই অথনোতিক 

সঙ্কট কি এই ববিপ্রবকে আনিবার্ধ করে ? 
২। অন্টাদশ শতকে ফ্রান্সের উৎপাদন ও 'বানিময় ব্যবস্থার পারবঙ্তন কিভাবে 

সামাজিক প্রাতীক্রয়া সৃষ্টি করে। এজন্য ফল্লাসখ বিপ্লব কিভাবে ঘটে তাহা ব্যাখ্যা কর॥ 
৩। ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দাশশীনকদের প্রভাব ফির্প কাধ'করণ হইয়াছিল 

তাহা 'বিশ্লেষণ কর। 

৪ সধার্ষপত টাঁকা দাও ঃ--স্পারট অফ লজ, কনদ্রান্ট সোয়েল) 
1ফাঁজওক্রযাট তত্ব । 

&। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফরাসণ জনসাধারণের উপর দাশখনকদের 
মতবাদের প্রভাব কিরূপ ছিল তাহা পর্যালোচনা কর। 

৬) ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর দার্শীনকদের ভাবধারার প্রভাব রুপ ছিল 
তাহা 'রগ্লেষণ কর £ এই প্রভাবের কি ফল দেখা যায়? 
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৭। ফরাসণ বিপ্লব ঘাটবার জন্য ফরাসণ বৃজোঁয়া শ্রেণীর অসন্তোষ কিরূপ কাজ 
করিয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা কর। 

৮। ফ্রান্সের সামাজিক ও অথনোতিক বৈষম্য ফরাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কিভাবে 
প্রভাবিত করে তাহা ব্যাখ্যা কর। ইহার ফল কি হয় ? 

৯। “ফরাস? রাজতন্ত্র সামন্ত শ্রেণধর বিশেষ আঁধকারের সমস্যা দর করিতে ব্যথ' 
হওয়ায়, ফরাসী 'বিপ্লিব ঘটে” (5151161)--এই আভমতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 

১০। ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ শ্রাঃ ঘটা কি আনবার্ ছিল ? 
১১। “ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণখ বিত্ত ও জ্ঞান লাভ করার অনিবাধ পরিণতি হিসাবে 

ফরাসী বিপ্রব দেখা দেয়” (1412760--এই আঁভমতের তাংপ্“ও যৌন্তকতা বিচার কর। 

হ্হিভীন্ত্র অন্যান 

১। ব.রবো রাজতন্মের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের কোন শ্রেণগ প্রথমে বিদ্রোহ করে ? 
এই বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর ? 

২। বূরবো রাজতন্তের অর্থ সঙ্কট শোষণের ব্যাপারে ফরাসশ আঁভিজাত শ্রেণীর 
ভামকা কি ছিল তাহা বিশ্লেষণ কর। 

৩। ১৭৮১ শ্রণঃ ফরাসী অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহ কিভাবে বুৃজেণয়া বিদ্রোহে 
পারণত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর। 

৪1 '্রয়া ও ক্যালোনের কর সংস্কার প্রম্তাব কি ছিল? আঁভজাত শ্রেণী ইহার 
1বরহদ্ধে ক প্রাতিক্রিয়া দেখায় 2 তাহার ফল কি ছিল? 

&। কি প্রারশ্থিতিতে রাজা ষোড়শ লই জাতগয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের 

আধবেশন ১৭৮৯ ঘ্রীঃ ডাকেন তাহা ব্যাখ্যা কর। ইহার ফল কি হয়? 
৬। কিভাবে ফ্রান্সের স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভা, সংঁবধান সভায় 

র্পান্তারত হয়? ১৭৯১ প্রাঃ পর্যন্ত ফ্রান্সের সংবধান সভার কাধণবলী আলোচনা কর। 

৭। ফ্রান্সে কিভাবে বঞ্জেয়া বিপ্লব ঘটে তাহা আলোচনা কর। ইহার ফল 
ক হয়। 

৮। সংক্ষিপ্ত টকা লিখ £ (ক) টেনিস কোর্টের শপথনামা; (খ) প্যারিসের 
বিদ্রোহ ; (গ) প্যাপ্িস কামউন প্রতিষ্ঠা; (ঘ) মহা আতঙ্ক । 

৯। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখঃ (ক) জাতীয় সভার ১১ই আগন্টের ঘোষণা । 
(খ) অক্টোবরের ঘটনা । 

ক্ততীম্ত্ অন্যান 

১। বান্ত ও নাগারকের ঘোষণায় কি বলা হয়? ১৭৯১ শ্রীঃ সংবিধানে তাহা 
কিরূপভাবে গৃহীত হয় তাহা আলোচনা কর। 

২। ১৭৯১ প্রাঃ সংবিধানে রাজার ও আইন সভার ক্ষমতা কিরপ ছিল ? এই 
সংাবধান কেন স্থায়ী হইতে পারে নাই ? 

৩। সংাঁবধান সভার কারধাবল? আলোচনা কর । ইহার কি প্ুটি ছিল ? 
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৪। তিন হইতে চারাট বাক্যের মধ্যে টকা লিখ £--(ক) মানব জাতির অধিকারের 
ঘোষণা পন্ন 3 (খ) ১৭৯১ শ্রীঃ নিবাচন আইন ও আইন সভার ক্ষমতা ; (গ) সিভিল 
কনভ্টটিউশন অফ ক্লাজ' ; (ঘ) লাসপোম্সভ ভেটো । 

চতুর্থ অন্যান 
১। দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের কেন প্রয়োজন হয় 2 এই বিপ্লবের ফল কি ছিল? 
২। সাংাবধানিক রাজতম্মের ( ১৭৯১ ধঃ ) কেন পতন ঘটে ? কিভাবে রাজতন্মের 

পতন ঘটে তাহা আলোচনা কর। 

৩। 'তনাঁটি হইতে চারাট বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ £-(ক) ১০ই আগণ্ট, ১৭১৯২ 
শ্রঁঃ-এর ঘটনা ; (খ) দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের ফল ; (গ) সেপ্েম্দ্রু হতাকাণ্ড। 

পহক্ম শ্শ্ান্ 

১। ফ্রান্সের জাতয় মহাসভা বা জাতীয় সম্মেলন ( ০00710] 000৬5200101 ) 
[ক কি বিপদের সম্মহখীন হয় 2 সন্ত্রাসের রাজত্বের মাধামে কিভাবে জাতায় মহাসভা 

এই সকল বিপদ হইতে মণুন্ত পায় ? 
২। জরাঁণ্ডস্ট ও জ্যাকোধিন দলের মধো কি পার্থকা ছিল? কেন 'জরশ্ডিজ্টদের 

পতন ঘটে ? 
৩। জ্যাকোবন দলের উত্থান ও উহাদের কৃতিত্ব বিচার কর। 
৪1 রোবসপিয়ারের আদশ ও নেতৃত্বের বিচার কর। 

&। জাতীয় সম্মেলনের শাসনের বাভন্ন দিক সম্পকে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
৬। সন্ত্রাসের রাজত্ব বলিতে কি বুঝার? উহার তাৎপর্য 'ি ছিল? ইহার 

স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ক য্যীন্ত দেখান হয় ? 
৭। বিপ্লবী ফ্রান্স কেন বৈদোশক যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে তাহা আলোচনা কর। 
৮। [তিনটি হইতে চারটি বাকের মধ্যে টীকা লিখ £- (ক) যোড়শ লঃইয়ের 

প্রাণদণ্ড, (খ) 1জরিগ্ডষ্ট দলের নীতি, (গ) জন-নরাপন্তা সামাঁতি, (ঘ) লা-ভোশ্ডির 
বিদ্রোহ ও ফলাফল, (ও) রোবসাপয়ারের সংস্কার নমূহ । 

ম্বন্ট অন্যাল্ত্ 

১। ডাইরেই্র? শাসনের প্রকৃতি কি ছিল ? ডাইরেন্টরীর পতনের কারণ কি ছিল ? 
২। ডাইরেক্টরর বৈদেশিক নগাতি আলোচনা কর। 

৩। তিন হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ £ (ক) ব্যাবেয়্ফের 'বন্রোহ, 
(খ) ক্যাম্পো ফোমিওর সাম্ধ, (গ) নেপোলির়নের মিশর আভযান। 

২নগ্ুষ্ম অসন্থ্যান্ত 
১। ফ্লান্সের আভান্তরীণ শাসনের জন্য নেপোলিরন বোনাপার্ট যে লমস্ত 

ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন সেগ-লি সম্বন্ধে আলোচনা কর। তাঁহার সংস্কারগ্লি করান 

[বিপ্লবের আদর্শের সাথে কত দুর সঙ্গতিপূর্ণ ছিল ? 
২! “নেপোলয়ন ছিলেন বিপ্লবের সন্তান”--এই মন্তব্যের তাংপধ বিশ্লেষণ কর। 
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৩) নেপোলিয়নের অসামারক সংস্কারগৃলি কি ছিল ? ইহাতে ফরাসধ বিপ্লবের 
আদর্শগুলি কিভাবে প্রাতফলিত হয় ? 

৪। ফ্লান্সে নেপো লিয়ন কেন তাঁহার একনায়কতন্ম স্থাপনে সফল হন ? 
&। ফরাপী বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর। 

৬। 'তিনাট হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টকা লিখ £--কে) কোড নেপোলিয়ন, 
(খ) কনকডাট? (গ) কনসুলেটের সংবধান, (ঘ) ফরাসা বিপ্লবের সামাজিক ফলাফল । 

অসষ্টহ্ম অন্যান 
১। প্রেস বার্গ সান্ধ (১৮০৬ শরণঃ ) এবং টিলাজটের সাম্ধর (১৮০৭ শ্রীঃ ) পর 

সম্্রীট নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মাননর পুনগঠনের বিবরণ দাও । 'টিলাঁজটের সম্ধিতে কি 

গোপন শত ছিল ? 
২। নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ইওরোপে ফরাসী বিপ্রবের আদশ" 

প্রচার করা ছিল 'কিনা তাহা আলোচনা কর। 
৩। নেপোলিয়নের ইওরোপ জয়ের লক্ষ্য কি ছিল ? 
৪1 এ্যামিয়েন্সের সন্ধি (১৮০২ খ্রীঃ) কেন ভাঙয়া যায় ? ইহার ি ফল দেখা দেয়? 
&। টিলজিটের সন্ধির শতগুলি আলোচনা কর। এই সন্ধি কেন স্থায়ী হয় নাই 

এবং রাশিয়ার সাহত নেপোলিয়নের বিরোধের কারণ কি ছিল? 
৬। নেপোলিয়ন িভাবে জামণনী ও ইতালশকে পঃনগণ্ঠন করেন? এই 

পুনগ“ঠনের ছারা 'তীন কি ফরাসী বিপ্রবের আদর্শকে প্রচার করেন ? 
৭। মহাদেশ"য় প্রথা বা কা্টনেন্টাল পিন্টেম বাঁলতে কি বুঝায়? ইহার প্রয়োগ 

নেপোলিয়নের ভাগ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে ? 
৮। মহাদেশণয় প্রথার উদ্দেশ্য কি ছিল? ইহা কেন বিফল হয় 2 
৯। পোনিনসংলার ষূদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 
১০। নেপোিয়নের পতনে নিয়ালখিত কোন 'বিষয়াট বেশ কাষ'কর ছিল-_ 

জ্পেনের যুদ্ধ অথবা মঙ্গকো অভিযান ? 
১১। তিনটি হইতে চারাট বাক্যের মধ্যে টাকা দাও £-(ক) একশত দিবসের 

রাজত্ব ; (খা জামণনগর মস্তি সংগ্রাম ; (গ) বোরে।ডিনোর যহ্ধে; (ঘ) টেরেসভেদ্রার 
বাহ ; (ও) বালিন ভিক্রণী; (5) গ্রাণ্ড ডাচ অফ ওয়াস ; (ছ) কনফেডারেশন 
অফ রাইন ; (জ) ওয়াটাল“র ষুদ্ধ। 

ম্নব্হ্ম অন্যান 

১। নেপোপলিয়নের পতনের কারণগযীল 'কি ? 
২। ফ্রান্সে ও ইওয়োপে নেপোলিয়নের জনাপ্রয়তা কেন বিনম্ট হয়? 
৩। “নেপোিয়নের সাম্রাজ্যের অন্তনিশহত, আত্মঘাতণী, স্ববরোধ তাঁহার পতনের 

জন্য দায়ী ছিল”-__ভেোঁভড টমসনের এই জাঁভমতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। 

অথবা, নেপোলিয়নের সাম্রাজোর গ্রকীতি কি ছিল? ইহা তাঁহার পতনের জনা 

কিভাবে দায়ী ছিল? 
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৪1 মহাদেশীয় প্রথা নেপোলিয়নের পতনকে কিভাবে ত্বরান্বিত করে তাহা 
আলোচনা কর। | 

&। িতনাটি হইতে চারাঁট বাক্যের মধ্যে টধকা লিখ £-(ক) মস্কো আভযানের 

ফলাফল; (খ) নেপোলিয়নের পতনে ইংলন্ডের ভুমিকা । 

চস্পহ্ম অপ্যান্্ 
১1 ভিয়েনা সম্মেলনের কার্ধাবল বর্ণনা কর। ভিয়েনা বাবন্থার মূলে 'কিকি 

নীতি ছিল ? 
২। ভিয়েনা চুন্ত 'ছিল “প্রকাণ্ড প্রতারণা ও বি*বাসঘাতকতা”_-এই আভমতের 

ঘোঁন্তকতা বিচার কর। 
৩। ভিয়েনা চুন্ততে নাব্য আঁধকার ও শান্ত সাম্য ন1তিগুলি ভাবে প্রয়োগ করা 

হয়? ইহা শেষ পর্যন্ত কেন ব্যর্থ হয় ? 
অথবা, ভিয়েনা সা্ধি ছারা ইওরোপে ষে শ্থিতাবন্থা স্থাপিত হয় তাহা কেন বিফল হয়? 
৪॥ “ভয়েনা চুক্তি ছিল মোটাম:টিভাবে বিজ্ঞ ও রাষ্ট্রনৈতিক যুন্তসম্মত চীন্ত”-- 

এই আভমত কতদহর সমর্থনষোগ্য তাহা আলোচনা কর। 

$&।॥ ইওরোপাীয় শান্ত সমবায়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ক ছিল 2 শান্ত সমবায়ের 
খতনের কারণ বিশ্লেষণ কর। 

৬। ইওরোপাীয় শান্ত সমবায়ে আন্টীয়ার প্রধানমন্্শ মেটারনিক ক ভঁমকা নেন ? 
তাহার কি ফল হয়? 

৭। ইওরোপ্য় শান্ত সমবায়ের বিফলতার কারণ আলোচনা কর। 

৮ ।॥ ইওরোপাঁয় শক্তি সমবায়ের কাষশবলী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
৯1 'িনাঁট হইতে চারাঁট বাকোর মধ্যে টগকা লিখ £--(ক) নাধ্য আঁধকার নশাত ; 

(খ) শান্তসাম্য নাতি; (গ) ভিয়েনা সাম্ধ ছারা জার্যানীর পুনগণ্ন ; (ঘ) পাব 
চুক্তি; (৩) চতুঃশান্ত সাম্ধ; (5) ট্রপোর প্রটোকোল বা ঘোবণা প্র; (ছ) শঙ্ত 
লমবায়ের বিরৃদ্ধে কাানংয়ের নাত । 

এক্াদস্ণ ন্যাম 

১। নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাক্স কথা 
আলোচনা কর। 

অথবা, প:নঃ প্রাতাঁঙ্ঠত বুরবোঁ রাজবংশের শাসনে ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনোৌতক 
অবন্থা আলোচনা কর। 

২। অন্টাদশ লই ও দশম চাললসের শাসনকালে সমাজে কেন শ্রেণী সংঘাত 
দেখা দেয় ? 

৩। ফ্রান্সে ১৮৩১ ধ্রীঃ জৃলাই বিপ্লব কি আনিবা্! ছিল ? 
অথবা, “পুনঃ প্রাতীঙ্ঠত বৃরবো রাজবংশের পতন একটি পূর্ব নির্ধায়ত সিদ্ধান্ত 

ছিল মলা” ডোভড টমসনের এই মন্তবোর যোন্তিকতা বিচার কর। 



[ & ] 

৪1 অন্টাদশ লুইয়ের মধাপন্থা নশাত কেন বিফল হয় তাহা আলোচনা কর। 
অথবা, ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের কারণ প্যালোচনা কর। 

&। ফ্লান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল কি ছিল ? 
অথবা, ফ্রান্সের বাহরে এই বিপ্লবের ফল কি হয় ? 

৬। বেলাঁজয়ামের স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পকে" কি জান তাহা [লখ। 
৭। মেটারীনকতন্ল বালিতে কি বুঝায়? ইহা গিরুপে প্রযত্ত হয় ? 
৮। মেটারনিকতদ্দ্ের পক্ষে ও বিপ্ক্ষে কি যুক্তি দেখান হয়? মেটারনিকের 

1বফলতার কারণগৃলি ক ছিল ? 
৯। “মেটারানিক ছিলেন ইওরোপাঁয় রক্ষণশখলতার মন্ধণ । এই আভমতের ব্যাখা; 

কর। মেটারানকতন্মের কারণ ক ছিল। 
১০। মেটারণিকের দার্শনিক মত কি 'ছিল? তাঁহার কাতিত্ব বিচার কর। 

১১। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টকা লিখ £-(ক) অন্টাদশ লুইয়ের 
সনদ; (খ) শ্বেত সন্াস; (গ) ভিলখলের নীতি; ঘে) জ.লাই আঁডন্যাম্স ; 
(ও) কারল্সসবাড ক্র । 

হাঁদম্ণ অনন্থ্যান্্ 

১। শিলুপ-বিপ্লব কাহাকে বলে 2 শিল্প-বিপ্রবের ফলাফল কি ছিল ? 
২। পর্প্রথম কোন্ দেশে শিলপ-বিপ্রব আরদ্ভ হয়? কেন এই দেশে সবপ্রথম 

[শজপ-বপ্লব ঘটে তাহার কারণ আলোচনা কর়। 

৩। শিল্প উৎপাদনের “[:816 ০7৮ কাহাকে বলে? ইংলশ্ডে কোন সময় ইহা 
ঘটে? ইংলণ্ডে শিংপ-বিপ্রবের বিকাশের জনা প্রাকৃতিক ও ভোগোলিক সুযোগ কিভাবে 
কাজ কারয়ছিল ? 

৪। ইংলণ্ডে সবর্্রথম শিঃপ-াবপ্লব ঘাঁটবার জন্য হবসন নামক এাতহাসিকের 
তন্তবগাল আলোচনা কর। 

&। ইংলশ্ডে গ্রথম বরন শিল্পকে কেন্দ্র কারয়া শিল্প-বিপ্রব আরম্ভ হইবার 
পর তাহা 'বিভিল্ন ক্ষেত্রে কিভাবে অগ্রগতি লাভ করে তাহা আলোচনা কর। 

৬। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের বিকাশ আলোচনা কর। 

৭। ফ্রান্সে কিভাবে শিল্প-বিপ্রব ঘটে তাহা আলোচনা কর। ফ্রান্স শিল্প 
বিকাশেক্স ক্ষেত্রে কেন ইংলপ্ড হইতে 'পিছাইয়াছিল তাহার কারণ ব্যাখ্যা কর। 

৮। রাশিয়ায় কি কারণে সর্বাপেক্ষা দেরতে শিজ্প-বিপ্লব আরম্ভ হয় ? ১৮৬০ প্রাঃ 

পর কি 'কি কারণে রাশিয়ায় শিজ্প-বিপ্লব ঘটে ? 
অথবা, “১৮৬১ প্রাঃ রাশিয়ার ইতিহাসে একটি যুগ সাদ্ধক্ষণ ছিল”। গ্রেগরী 

গ্রসম্যানের এই মন্তবোর ব্যাখ্যা কর। 
৯। ইওরোপের বিভিল্ন দেশে শিংঃপ-বিপ্লবের বৈশিন্টয আলোচনা কর। 
১০ গশিহ্প-বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফল 'কি ছিল ? 
১১। 'তনাঁট হইতে ঢারাট বাকোর মধো টকা লিখ ৪- (ক) ইংলণ্ডের শিজ্প-বপ্লকে 
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বান্পীয় ইঞ্জিনের প্রভাব ; (খ) বয়ন শিল্পে কি আবিষ্কাল্প ঘটে? তাহার প্রভাব কি ছিল? 

(গ) পাঁরবহন ব্যবস্থায় শিল্পশীবপ্লবের ফলে 1ক উন্নতি ঘটে 2 (ঘ) রাশিয়ায় ভামদাস 

প্রথা উচ্ছেদের সাহত রুশ শি্প-বিপ্রবের সম্পক; (ও) রাশিয়া ও জার্মানীতে শিল্প 

[বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারগ ভূমিকা ; (5) কুটির শিল্পের উপর শিঃপণবপ্লবের প্রভাব, 

এবং ইহার ফলাফল ; 'ছ) শিল্প-বিপ্লবের কুফল সম্পকে লেনিনের আভমত। 

ভ্রয্জোদশ্ণ অসম্খ্যান্থা 

১। ১৮৪৮ প্রঃ ফরাসখ বিপ্লবের কারণগ্ল আলোচনা কর। এই বিপ্লবে 

সমাজতন্মবাদীদের ভীমকা 'কি ছিল ? 

২। ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্বের কেন পতন ঘটে? জ.লাই রাজতল্মের বৈদেশিক 

নশৃত ইহার জন্য কিরূপ দায়ী ছল ? 
৩। ১৮৪৮ প্রাঃ ফ্রান্সের ফে্রুয়ারণ বিদ্রোহের পশ্চাতে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর 

ভূমিকা আলোচনা কর । 
অথবা, “১৮৪৮ প্রঃ বিপ্লবকে বাদ্ধজীবর বপ্লব” বলা কতদুর সঙ্গত তাহা 

আলোচনা কর। 
৪1 ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর। এই বিপ্লবের ফলে 

কোন শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা চাঁলয়া যায় ? 
&। ফ্রান্স ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে ১৮৪৮ শ্রী বিপ্লবে সাধারণ চার কি 

ছিল? এই বিপ্লবগলিতে 'কি ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব দেখা যায়? 
অথবা, ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ১৯৪৮ শ্রীঃ ধারা ও বৈশিষ্ট্য কি 'ছিল ? 

৬। ১৮১৫ এ+ ভিয়েনা চুন্তর দ্বারা হ্থাঁপত ইওরোপায় কাঠামো কিভাবে 

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব (১৮৪৮ ধ্রীঃ ) দ্বারা ক্ষাতগ্রস্ত হয় তাহা আলোচনা কর। 

৭। [তনাট হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টকা লিখ $--(ক) সংস্কায়ের ভোজসভা ॥ 

(খ) ল.ই ফালপের ব্যন্তি শাসন বা একনায়কতন্ল ; (গ) ক্লাঙকডুট পালণামেন্ট । 

৮। ফেব্রুয়ারণ বিপ্লবের বিফলতার কারণগুলি আলোচনা কর। 

চতুর্দস্ণ অন্যান 

১। ক্রান্সে ছিতায় প্রজাতন্ম কিভাবে প্রাতন্ঠিত হয়? ইহার দ্রুত পতনের 

কারণ আলোচনা কর। 

২। সংাক্ষপ্ত টীকা লিখ £--(ক) জনের গৃহযদদ্ধ। 

শব্ঞদস্ণ অন্যান 

১। তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরণন শাসন নীতি কি ছিল? তাঁহার জনপ্রিয়ত। 

হাসের কারণ কি? 

২। তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীত্র প্রধান বৈশিষ্টাগ্যুলি আলোচনা কর. 
৩। তৃতায় নেপোলিয়নের ইতালীয় ও জার্মান নীতির বিশদ আলোচনা কর 

এই নীতির কি ফল দেখা দেয়? 
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81 ১৮৭০ প্রাঃ ফাথ্ফো-জার্মান বৃদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন কেন মিব্রহীন হইয়া 

স্ড়েন তাহা ব্যাখ্যা কর । এজন্য তৃতখয় নেপোলিয়ন অথবা বসমার্ক কে দায় 'ছলেন ? 

অথবা। ্ফাঙ্কোন্জার্মান যুষ্ধ ছিল একাটি দ্বৈত যুম্ধ। ইহাতে কোন তৃতীয় শাস্তি 

জাঁড়ত ছিল না”-_ ডেভিড টমসনের এই উীন্তর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 

&॥ তৃতীয় নেপোিয়নের কৃতিত্ব কি ছিল? তাঁহাকে “ক্ষত নেপোলিয়ন” বলা 

সঙ্গত কিনা বিচার কর। 
৬। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ হিসাবে তাঁহার বৈদোশক নাঁতিকে 

'দায়খ করা যায় কিনা বিচার কর ? 
অথবা, “১৮৬০ শ্রগঃ হইতে দ্বিতীয় সাম্রাজোর পতনের সূচনা হয়”__বেরার (8019) 

এই উীন্তর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 

৭। “তৃতীয় নেপোিয়ন ছিলেন ভাগ্য বিড়ম্বিত ব্যন্তি”--এই উীন্তর যথাথ তা 

প্রমাণ কয়। 
/।॥ তৃতীয় নেপোিয়নের পতনের কারণ 'কি ছিল ? 
১। তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টকা িলখ £--(ক) তৃতীয় নেপোলিয়নের 

শপ নখাতঃ (খ) তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতি; (গ) তৃতীয় নেপোলিয়নের 

সাহত ইংলণ্ডের সম্পর্ক । 

ন্বোড়স্ণ অন্যান 

১। ইতালখর এঁক্য বিধানে কাভারের অবদান সম্পকে আলোচনা কর। 

২। ইতালশীর এক্য চ্ছাপনে ম্যাৎসিনগর অবদান কি ছিল তাহা ব্যাখ্যা কর। 

ম্যাংীসনীর লক্ষ কেন পরত হয় নাই ? 
৩। কাভ্যুরের নেতৃত্বে ইতালীর মযান্ত যুদ্ধের ফলে ম্যাধীদনীর বা চরম পন্থীদের 

আশা-আকাওক্ষা ভাবে পৃ হয় তাহা বিশ্লেষণ কর। 

৪1 ইতালঈর এঁক্য কভাবে সফল হয় তাহা আলোচনা কর। 

&। ইতালীর মস্ত আন্দোলনে ম্যাংীসনী, কাভ্যর ও গ্যারবজ্ডীর কীতত্বের 
তুলনামূলক আলোচনা কর । 

৬। দম্যাধীসনী ছিলেন ইতালীর পুনজশগরণের আধ্যাত্মিক শান্ত, নব ইতালীর 

প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ”_-এই মন্হবোর যথার্থতা বিচার কর। 

৭। তিনটি হইতে চারাটি বাক্যের মধ্যে টকা লিখ ২--(ক) ইয়ং ইতালী দল) 

(থ) গ্যারিবল্ডণ ; (গ) ইতালপর ম্যান্ত যণ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের ভুমকা ; 

(ঘ) প্লোমবিক্লারের সব্যি এ 

হলগ্তদস্ণ অশ্খ্যান্ 

১। জামানীর কোর জন্য ১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীঃ পন্ত উদারপম্থী আন্দোলনের 

ধববরণ দাও । এই আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয় ? 

২7 ফ্লাত্কফুট পালণমেণ্টের উদ্ভব, কার্যকলাপ ও বিফলতা আলোচনা কর। 
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৩। 'তিনাট হইতে চারাঁট বাকোর মধ্যে টীকা লিখ £-(ক) বারখেনশাকট ;. 

(খ) প্রাশয়ায় জাতীয়তাবাদী সংস্কার ; (গ) ওয়াটবার্গ ফোন্টভ্যাল ; (ঘ) জ্োলভেরাইন ; 

(৬) ফ্লাঙ্কফুট' পালণামেন্ট। 

অসষ্টীদস্ণ অধ্যাম্্ 
১1 ১৮৫০ ঘ্রীঃ থেকে প্রাগের সন্ধি (১৮৬৬ পীঃ) পর্ন্ত জামণনগর এক? 

[বধানের কাহনী বর্ণনা কর। 

অথবা, ফ্রাঙকফুট“ পালামেন্ট ভঙ্গের পর হইতে অজ্ট্রো-প্রাশিয় যদ্ধের শেষ প্য্ত 
জামানঈর এঁক্যের বিবরণ দাও । 

২। 1বসমাকের নেতৃত্বে জার্মানীর এক্যের সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও । 
৩। অন্ট্রো-প্রাশির যুদ্ধ ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা 

কর। 
৪1 ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্ো-জামণান য.দ্ধের ফলাফল ইওরোপে কিভাবে দেখা যায় । 
&।॥ তিনটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা £- (ক) রন্ত ও লোহ নাত 

বালতে 1 বুঝায়; (খ) গ্যান্টিনের সান্বথ ; (গ) প্রাগের সন্ধি। (ঘ) স্পেনের 
সিংহাসনে উত্তরাধিকারের সমস্যা; (ও) সেডানের যুদ্ধ ॥ 

উন্ননিহস্ণ অসধ্যান্্ 

১। ১৮৭১ শ্রীঃ থেকে ১৬৯৩ শ্রীঃ পযন্ত 'বিসমাকের বৈদোশক নখাতর 
সম।লোচনামূলক আলোচনা কর । 

২। জার্মানী এঁক্যবদ্ধ হইবার পর 'বসমার্ক ভাবে জার্মানীর আভাদ্তরণন 

সংগঠন করেন ? 
৩। 'ন্রিশান্ত চান্ত কাহাকে বলে 2 কিভাবে ইহা গঠিত হয়? 

৪1 ৃবসমাকে'র শিল্প নীতি, ক্যাথালক নীতি ও লমাজতন্্বাদের প্রাত নতি 

আলোচনা কর। ইহার ফল কি হয় 2 
&1 বিস্মার্ক ১৮৭৯ গ্রীঃ পন কিভাবে ফ।*পকে মিন্রহীন করেন তাহার আলোচনা 

কর। 
৬। ১৮৭১ শ্রঈঃ পর বিসমাকের বৈদেশিক নাত কতদূর সফল হয়? এই নখাতির 

বৈশিষ্ট্য ও ঘাটি আলোচনা কর। ্ 

৭1 [নাট হইতে চারাট বাকের মধ্যে টীকা লিখ £--(ক) যাদ্ধাতগ্ক বা %৪1 

50916 ; (থ) দ্বিশাস্ত চুন্ত ১৮৭৯ শ্রীঃ ) (গ) তিনাঁট সম্মাটের জোট 3 (ঘ) কুলটুর ক্যাম্প ; 
($) 'বিসমাকে'র শিপ নীতি। 

৮। বিসগাকের কৃতিত্ব আলোচনা কর। 

ভিহস্ণ অধ্যাস্তি 

১1 জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের জামলে রাশিয়া ইওল্সোপের এক শ্রেষ্ঠ শান্ত 
হইতে কেন সাধারণ শান্ততে পারণত হয় তাহা আলোচনা কর। 
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২। জার প্রথম আলেকজাপ্ডারের শাসন নীতি ও বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর। 

৩। জার প্রথম নকোলাসের আভ্যন্তরণ ও বৈদেশিক নাত আলোচনা কর । 

৪। জার 'ছত'য় আলেকজান্ডারের সংস্কারগুলির বিবরণ দাও । তাঁহাকে 

“মহান্তদাতা জার” বেন বলা হয় ? 

৫1 রাশিয়ার সাফ" বা ভুমদাসের অবস্থা কি ছিল 2 ১৮৬১ াঃ ভূমিদাস উচ্ছেদ 

জাইন ছারা ভুমিদাসরা কতদুর উপকৃত হয় তাহা আলোচনা কর। 

৭1 [িতনাটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টকা লিখ £-(ক) ডেকারিষ্ট বিদ্রোহ; 

(ক) 'নাহিষ্ট বিদ্রোহ £ (গ) ভুমিদাস উচ্ছেদ আইন। 

এক্ন্িহস্ণ অনন্যাস্ত্ 

১। পরবাগল সমস্যা কাহাকে বলে 2 গ্রীসের ১০১৫-১৮৪০ প্র" পর্যন্ত পূবাচল 

সমস্যা সম্পকে আলোচনা কর। 

২। গ্রণসের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে কি জান তাহা লিখ । 

৩। কিক কারণে ক্রিমিয়ার যুণ্ধ হয়? এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে ফলগ্লি 

আলোচনা কর। 
৪1 প্যারসের সাঁন্ধর দ্বারা পূরবাঞুল সমস্যার সমাধান কিরূপে হয়? এই 

সমাধান কেন স্থায়ী হয় নাই ? 

&। 'ক্রাময়ার যুদ্ধ ঘাঁটবার পশ্চাতে জার নিকোলাস ও ব্রিটিশ মন্ঘরীসভার ভুমিকা 

আলোচনা কর। এই যূদ্ধ আনবার্ধ ছিল কি ? 

৬1 তিনাঁটি হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লখ £ (ক) পর্বাগুল সমস্যা 

কাহাকে বলে ; (খ) গ্রীক রেনেসাঁস ; (গে) [ফলাক হেটাইরিয়া ; (ঘ) গ্লোটোর চাবির 

সমস্যাত (৩) প্যারিসের সাম্ধর সামদাদ্ুক শত; (6) প্যানস্লাভ আন্দোলন; 

() বুলগোরয়ার হত্যাকাশ্ড ; (ছ) তরুণ তুকাঁ। . 

৭। প্যারিসের সাঁম্ধ হিভাবে ব্যর্থ হইয়া পুনরায় পূবাণ্ল সমস্যার সংকট দেখা 

দেয় তাহা আলোচনা কর। 

৮। বাঁঙ্গনের শান্তি বৈঠক (১৮৭৮ ্রীঃ ) কেন আহত হয়? ইহার পশ্চাতে 

[্র'টনের কি ভূমিকা ছল ? 

১। বার্লনের সম্ধির দ্বারা পূবাঞ্ল সমস্যার কভাবে সমাধান হয় ? বালিনের 

সাঁন্ধ প্রথম মহাষুজ্ধকে ত্বরান্বিত করে কেন বলা হয় ? 
১০। প্রথম [বিশ্বযুদ্ধের অব্যবাহত আগে যে বলকান বদ্ধ হয় তাহার 

বিবরণ দাও । 

ভ্রাজিহস্ণ অঞ্যান্্ 

১। তৃতীয় ফরাসী প্রজাতম্যের রাষ্ট্রপাত থিযার্সের শাসন নীতি আলোচনা কর। 

২॥ টপককা লিখ ৫--্প্যারিস কামিউনের বিদ্রোহ) (খ) বুলাঁঞ্ট আন্দোলন; 

(গ) ড্রেইফুবা ঘটনা । 
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প্রেস্্রোলিহস্ণ অধ্যাশ্ত 

১। ধনতম্নবাদের উৎপান্ত ও উহার ফলাফল আলোচনা কর। 

২। সমাজতম্মবাদ বাঁলতে কি বুঝায়? আদ সমাজতন্ববাদ বা ইওরোপাণর 
মমাজতন্্বাদ সম্পর্কে কি জান। 

৩। কাঙ্জ' মাসের প্রধান শহপগুলি সম্পর্কে লিখ । 

৪1 মাকস সমাজতন্বাদের ক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন তাহা আলোচনা কর। 
তাঁহার শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ ব্যাখ্যা কর। 

&। মাসীর সমাঞজতন্ত্রবাদের কি সমালোচনা করা হয় ? 

৬। নৈরাজ্জবাদ কাহাকে বলে ? বাক্ঠুননের নৈরাজ্যবাদণ ভাবধারা ব্যাখা কর। 
৭। গতনাট হইতে চারাট বাকোর টীকা লিখ £--(ক) 1.915598 19119 বা হস্তক্ষেপ 

না করা নীত ; (৭) সেন্ট সাইমন 7 (গ) রবার্ট আওয়েন ; (ঘ) লুই ব্যাঙ্ক; (ও) 

ইতিহাসের ছন্দ্ববাদধ ব্যাখ্যা ; (6) শ্রেণীসংগ্রাম তত্তৰ ; (ছ) মাকণসায় মৃলতত্তর। 

চতুশ্বিহশ্প অন্যান 

১ উনাঁবংশ শতকের গোড়ায় কেন ব্রিটেনের টোরণদল জনাপ্রয়তা হারায় তাহা 
ব্যাখ্যা কর। 

২। ভিষ্টোরশয় যুগের মধ্যপম্থা বাঁলতে কি বুঝায়? ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার 

আইন ও শস্য আইন প্রত্যাহারে ইহা কিভাবে প্রাতিফাঁলত হয় ? 

৩।॥ নেপোলিয়নের পতনের পর কিভাবে হুইগদল জনপ্রিপ্নতা পায় ও ক্ষমতা লাভ 

করে তাহা ব্যাখ্যা কর। 
8৪1 িসরেইলণীর পররাম্ট্রনীত আলোচনা কয় । তাঁহার নীতির ফল কি হয় ? 
€&। ১৮৭৭ ধ্খঃ পূর্বাগল সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটিশ নাতি ব্যাখ্যা কর। প্রথম 

ধবন্যষুদ্ধের আগে ভ্িটেনের পররাষ্ট্রনীতিতে কি সমস্যাগদ্ল দেখা দেয়? ্রিটেন 
কভাবে তাহার সমাধান করে ? 

৬। ডারহাম রিপোর্টের নীতিগৃলি কি ছিল ? ইহার দ্বারা ব্রিটেনের উপনিবেশিক 
নীত কিভাবে প্রভাবিত হয় ? 

২। ব্রিটেনে ভোটাধকার ও সমাজতন্তরবাদের প্রসার সম্পকে আলোচনা কর। 
৮। ব্রিটেনে শ্রীমকদলের উৎপান্ত এবং ক্ষমতা লাভের ইতিহাস পধশলোচনা কর। 
৯1 গিনাঁট হইতে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা £--(ক) ম্যানর প্রথা) (খ। 

বেন্থামের হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদ ; (গ) শস্য আইন; (ঘ) উহীলয়াম কবেট ) 

(ও) ক্যাটো্টীট চক্রা্ত ; (5) মনরো নাতি; (ছ) লর্ড গ্রের রিফর্ম বিল; (জ) 
১৩২ শ্রাঃ ভোটাধকার আইন ; (ঝ) চাটি আন্দোলন ; (&) রিচাড: কবডেন ; 
() বার্লশন সাম্ধ সম্পকে ডিসরেইলীর মন্তব্য; (ঠ) ডারহাম রিপোট'; (ড) 
ট্যাটু অফ ওয়েস্টামানম্টার ; (6) নব টোরাঁবাদ; (৭) ফোবয়ানবাদ। 
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সব্ওল্রিহস্ণ অনধ্যান্্ 

১। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব সম্পকে হবসন ও লেনিনের তত্তব আলোচনা কর ॥ 

উনাবংশ শতকে সাগ্রাজ্্যবাদের বিস্তারে তাহা কিরূপ কারকরী ছিল দেখাও । 
২।॥ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণগহাল বিশ্লেষণ কর। অর্থনোতিক ও রাজনোতিক 

কারণগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দাও। 
৩। আফ্রিকাকে কিভাবে সাম জাবাদধরা ব্যবচ্ছেদ করে তাহা আলোচনা কর। 

৪॥ সাম্রাজ্যবাদের কারণে কিভাবে প্রথম বিশবষ,দ্ধ ঘটে তাহা আলোচনা কর। 

&1। তিন বা চার বাক্যের মধ্যে টকা লিখ £--(ক) নব সাম্রাজ্যবাদ ; (খ) 
সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লোৌননের ব্যাখ্যা ; (গ) সামাজাবাদ সম্পকে হবসনশয় ব্যাখ্যা ; 
(ঘ) সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে জন 1সলখর আভিমত ; (৩) সোপিল গোডস পরিকল্পনা ; 

(চ) 'ছিতীয় পিওপোল্ডের সাম্রাজ্যবাদী নীতি; (ছ) ১৮৮৫ প্রঃ বালনের সাম্ধ : 

(জ) ফ্যাশোগার ঘটনা; (ঝ) িসমনোসেকীয় সন্ধি; (জ) পোর্টস মাউথের সাম্ধ ; 
() খোলা দ্বার নীতি। 

সডিহস্ণ অসম্াস্ত্ 

১। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়াম 1কভাবে বিসমাকের অননসূত 
বৈদেশিক লশীতগুলি বজন করেন তাহা দেখাও । ইহার ফলে জামণানীর উপর কি 
প্রীতাক্রয়া দেখা দেয় ? 

ই। জার্মান সম্রাট ছিতীয় কাইজার উইলিয়ামের “নব পন্থা” (৩৬ ০00196 ] 
তালোচনা কর। ইহার ক ফল হয় ? 

৩। প্রথম 'ব্বষূদ্ধের আগে ইঙ্গ'জার্মীন সম্পর্ক আলোচনা কর। কিকারণে 
এই সম্পর্ক সফল হয় নাই ? 

৪ প্রথম বিশুদ্ধ ঘটটিবার জন্য কাইজারের জার্মানী প্রকৃতপক্ষে দায় ছিল 

কিনা তাহা ব্যাখ্যা কর। 
$॥ কি আন্তজাতিক পারাস্থাতর দরুণ ্রিশান্ত আঁতাত গঠিত হয়? 
৬। “সশস্ত্র শান্তির ষুগ' বালিতে কি বুঝায় তাহা ব্যাখ্যা কর। এই যুগে 

আন্তর্জাতিক শ্ান্তসাম্য কিভাবে রক্ষিত হয়? কি কারণে এই শান্তি ভায়া যায় ? 
এ। তন বা চার বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ £- (ক) “নব পন্থা" নীতি, (খ) 

র-ইনসংয়েন্স সান্ধ; (গ) ক্রুগার টেলিগ্রাম ; (ঘ) কাইজারের নো পাঁরকম্পনা ; 
(৩) আগাদরের সম্মেলন ; (চ) ক্রাকৌ-রুশ চুন্ত ১৮৯৪ গ্রীঃ; (ছ) ইঙ্গ-ফরাসণ 
চুন্ত ১৯০৪ প্রধঃ; (জ) সশম্ত শান্তির যুগ; (ঝ) মরকোর ঘটনা; (&) 
গ্রোজেভোর হত্যাকাণ্ড। 

হনগ্তবিহস্ণ অবশ্যান্ত্র 

১1 প্রথম বি*বষধ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগ্যাল আলোচনাপূর্ক:এই যুদ্ধের, 

দায়িত্ব কাহার 'ছল তাহা সংক্ষেপে লিখ । 
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২। অতৃপ্ত ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদ প্রথম বদ্বযুষ্ধের জন্য কতটা দায়ৰ ছিল তাহা 
আলোচনা কর। 

৩। জামানীর ওপনিবোশিক ক্ষুধা প্রথম বিশ্বষুজ্ধ ঘটার জনা কতদর দায়ৰ ছিল ? 
৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে “দামাজ)বাদ ও পঠাজবাদ” কির্প দায়খ 

ছিল তাহা বিশ্লেষণ কর। 
&। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জামশানধর পরাজয়ের কারণ ফি ছিল ? 
৬। মাঁকন ঘান্তপ্ান্ট্র প্রকৃত কি উদ্দেশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিতশস্তির পক্ষ নেয় 

তাহা আলোচনা কর ॥ মান রাষ্ট্রপাঁত উইলসন যুগ্ধোত্তর শাস্তির কি পরিকজ্পনা 
করেন ? 

৭। “প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক নূতন পাথবশ সংন্টি করে”--এই উন্তপ্ন যথাথ'তা 
[বিচার কর। 

৮। বিশ্বের রাজনীতি, সমাজ ব্যবন্থা ও অর্থনীতির উপর প্রথম বিদ্বযুৃত্ধের 
প্রাতক্রিয়া পষণলোচনা কর । 

৯। উইলসনের “চৌদ্দ দফা” কি ছিল? ভাসণই সাম্ধ দারা ইহা প্রকৃতপক্ষে 
কতদ্র গৃহাঁত হয় তাহা বিশ্লেষণ কর। 

১০। ভার্সাইয়ের সন্ধির শতগীল কেন ইওরোপে স্থায়ী শান্ত চ্থাপনে ব্যথ" হয় 
তাহা ব্যাখ্যা কর। 

১১। ভার্সাইয়ের সাম্ধর শতগিহীল কি ছিল? জারম্ানগ ইহার 'বিরুদ্ধে কি 
প্রাতবাদ জানায় এবং তাহা কতদ.র যযান্তসহ্গত 'ছিল ? 

১২। “ভাসণই সাঁম্ধকে কঠোর ও নিচ্চুর সাম্ধ” বলা যায় কি? 
১৩। “ভার্সাই সাম্ধর মধ্যে 'ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ 'নাহত ছিল ।”--এই 

মন্তব্যের সারবত্তা বিচার কর। 

১৪1 পাদ্বতীয় বিশ্ববুদ্ধ ছিল প্রথম ধিম্ব্যুদ্ধের অনুলতি মাত”--এই উন্তির 
তাংপর্ষ ব্যাখ্যা কর । 

১৫। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখ ঃ--(ক) সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড; 

(খ) ভাদননের যুদ্ধ ; (গ) ব্রেষ্টালটভস্কের সন্ধি; (ঘ) ল:সিট্যানিয়ার ঘটনা 
(৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপর বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব; (5) ক্ষাতপূরণ সমস্যা ? 
(ছ) ক্লেমাঁসুর নগৃত ] (জ) ভার্সাই সাঁন্ধিতে জার্মান-পোল সীমান্ত গঠন ; (ব) কেন 
ভাসণই সান্ধকে জবরদা্ভ সাম্ধ বলা হয় ; (4) ল]ান্সিং নোট ; (ট) সেভরের সন্ধি। 

অষ্টিনিহস্ণ অনন্যার 
১1 ১৯১৭ শ্রীঃ জারতন্ম্রের পতনের কারণ ব্যাখ্যা কর। 
২। ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের তাৎপর্য ও কারণগল ব্যাখ্যা কর। 
৩। ১৯১৭ শ্রীঃ অক্্োবরে বলশেভিক দলের বিপ্লবের কারণ ও উহার গুরুত্ব 

আলোচনা কর। 

ইওয়োপ (বি. এ. )--৩9 
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৪1 রূশ বিপ্রবের (১৯১৭ খাঁঃ) কয়াট প্ণয় ছিল? ইহার কারণ কি ছিল ? 
৫ ॥ দ্বিতীয় রুশ 'বপ্লব বলতে ক ব.ঝায়?2 ইহার কেন প্রয়োজন হয় ? 
৬। “প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জারতন্দ্ের পত্তন ত্বরম্বত হয়” এই উান্তর 

যথার্থতা বিচার কর। 
৭।॥ লেনিন কিভাবে নবে'দিত সমাজতন্ত্র শ্রামক সরকারকে 'দ্থিতিশশল করেন 

তাহ। আলোচনা কর। 

৮। ১৯:১৪ শরণ রুশ সংবিধান এবং সোভিয়েত কমিউনিষ্ট দল গণ্তন সম্পকে 

আলোচনা কর। 

৯॥ বলশোভিক বপ্লবের সফলতা এবং বিপ্লবী সরকারের গ্থি'ত রক্ষায় লোৌননের 

অবদান আলোচনা কর। 

১91 স্টালিন-্রটঙ্কী হদ্ষের মূল কারণগ্াল 1 ছিল? স্টালিন কিভাবে 

পঞ্চবাঁধকী পরিকজ্পনা ও যৌথ খামারকে সফল করেন ? 
১১। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবতা বুগে সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদে।শক নীতির 

বোশন্ট্য আলোচনা কর। 

১২। বিশ্ব-বিপ্লবের লক্ষে)র সাঁহত রুশ দেশের জাতীয় স্বার্থ কতদ্র সম্গাতপূর্ণ 

ছিল? স্টালন ইহ।র কোনাটকে গুরুত্ব দেন তাহা উদ্রাহরণসহ আলোচনা 

কর। এ 
১৩। বলশোভিক বিপ্লবের অব্/বাঁহত পর হইতে লোননের মৃত্যু পধ*স্ত রুশ 

বৈদোশক নীতর 'বাঁভল্ন দিক আলোচনা কর। 
১৪। নযাংসী অভ্যুখানের পর সোভিরেত সরকারের পাশ্চমী সহযো?গতা লাভের 

নখাত ও ইহার তাৎপষ' ব্যাখ্যা কর । এই নীতি কেন বিফল হয় ? 
৯৫৭ ১৯১৮ প্রঃ পর স্ট।লনের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ও যোন্তিকতা 

[বিচার কর। 
১৬। সোভিয়েত ও পশ্চিমী জার্মান 1বরোধী সমঝোতা কেন ১৯৩৯ খ্রাঃ ব্যথ 

হয় তাহার কারণ ও দায়ত্ব 'বিশ্লেষণ কর। 
১৭। স্টালিন কি কারণে রূশশ্জামণন অনাক্রমণ চুন্ত স্বাক্ষর করেন? এই চান্ত 

১১৫০ শ্রীঃ কেন ভাঙিয়া যায় ? 

১৮। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানের ফলে রুশ বিপ্লব ঘটে”_-এই 

আঁভমতের যথ্মর্'তা 'বিচার কর। 

১৯। তিন বা চারটি বাফো টকা লিখ £ (ক) ভুমি ও স্বাধীনতা” আন্দোলন ; 

(খ) পোত্রোগ্রাডের ধমণ্ঘট ; (গু) স্টোলাপিন ক্ংস্কার ; (ঘ) এপ্রল থাসস; 
(ও) ব্রেছ্টলিটভদ্কের সাম্ধ ; (5) লালফৌজ ; (ছ) সোভিয়েত গঠন; (জ; সোভিয়েত 

কমহনষ্ট পার্টির গঠন; (») নব অর্থনীতি; (4) যৌথ খামার প্রথা; (9) 
পণ্চবাঁষ'কণ পাঁরকঙ্পনা ; (ঠ) কাঁধনটার্ন ; (ড) চিকোরিণ; (9) লিটাভিনং নাতি; 
(ণ) রুশ-জার্মান অনারুমণ চুকি। ্ 
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উন্মাত্রিহশ অধ্যাম্ 
১। লীগ অফ নেশনস কেন গাঠত হয় 2 ইহার পতনের কারণ কি ? 
২। লগ অফ নেশনসের সংগঠন ও কাযশবলাীর বিবরণ দাও । 
৩। লাগ অফ নেশনসের দ্বারা আন্তজাতিক 'নরাপত্তা কিরূপ রাক্ষিত হয় ? 

৪। লাগের পতনের জন্য লাগ চুস্তপন্রের ন্ট এবং বৃহৎ শাস্তগলর স্বার্থপরতা 
কতদ্র দায়ী ছিল ? 

ভিনহস্ণ আধ্য্যান্ঘ 
১। ইতালণতে ফ্যাঁসবাদের উদ্ভবের কারণ আলোচনা কর। 
২। ফাসবাদ বালতে কি বুঝায় 2 ইহার মল নীতি কি ছিল? 
৩। ফ্যাঁসম্ট সরকারের আভ্যন্তরীণ সংগঠন কি ছিল? উহার ভ্রুটগ্যাল 

ব্যাখ্যা কর ॥ 
৪1 প্রথম বিশ্বয্দ্ধোত্তর ইতালীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসন্তোষের কারণ কি 

ছিল? ম.সোলনী তাহা 'কিভাবে সমাধানের চে'টা করেন £ 
&। আবসিনীয়া আক্রমণের পশ্চাতে মুসোিনীর কি উদ্দেশ্য ছিল? ইতালী 

উপর এই যৃণ্ধে যোগ দেওয়ার কি প্রাতীক্রয়া দেখা যায় 2 
৬1 রোম-বালন অক্ষটীন্ত গঠন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাঁসহ্ট ইতালীর 

যোগদানের পশ্চাতে মৃুসোলিনঈর কি উদ্দেশ্য ছিল? কিভাবে রোম-বালি'ন চান্ত 
গঠিত হয় ? 

৭ তন বা চারটি বাক্যে টকা লিখ £-(ক) ফ্যাস্ন্ট; (খ) স্কোয়াডিন। 

(গ) দ্বচো; (ঘ) ফা!সিবাদে রাষ্ট্রের উৎপাত্ত তত্ব ; (৩) অটার্ক) (6) ফ্যাসিষ্ট 
শিপ নীতি ; (ছু) “গমের যুদ্ধ ; (জ) সর্বাত্মক রাষ্ট্রবাদ ; (ঝ) ওয়াল-ওয়ালের 
ঘটনা; (ঞ) কামউীনম্ট বযোধধ চুন্তি। 

এক্ভ্রিৎস্ণ অন্যান 
১। ভাইমার প্রজাতন্দ্ের পতনের কারণ আলোচনা কয় । এই পতন আনবার্ধ 

[ছিল ক না তাহা বিগ্লেষণ কর। 

২। ভার্সাই সম্ধ অথবা যুগ্ধোত্তর অর্থনোতিক সঙকট ইহার কোনটি ভাইমার 
প্রজাতন্নের পতনের জনা বেশন দায় ছিল তাহা আলোচনা কর। 

৩। নাৎসী 'বিপ্রবের সফলতার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি আলোচনা 

কর। এই বিপ্রব কি আনবাহ ছিল ? 
8। নাংসী সরকার 'কিভাবে জার্মানীর নাংসীকরণ করে তাহা ব্যাখ্যা কর়। 
&। নাৎসী বিপ্লব বাঁলতে ক বুঝায় 2 জামণনীর উপর ইহার ক প্রাতক্রিনা 

দেখা দেয় ? 
৬। জার্মানীর নাৎসী সরকারের বৈদেশিক নীতির ফলে কিভাবে ১৯১৯ গ্রীঃ-এর 

আস্তর্জ1তক শান্তস্ম্য ভাঁঙয়া পড়ে তাহা আলোচনা কর। 
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৭। নাৎসণ জার্মানধর বৈদোশক নীতির মূল লক্ষ্য কি ছিল? নাৎসী নেতা 

[হিটলার তাহা কিভাবে পরণের চেষ্টা করেন ? 
/। নাৎসী জামণনীর পূব ইওরোপে আগ্রাসন নধাতর বিবরণ দাও । এই 

নশীতকে সফল করার জন্য নাৎসী নেতা হিটলার 'কি কুটনৈতিক ব্যবদ্থা নেন তাহা 
পর্যালোচনা কর। 

৯। সংদেতেন সমস্যা হইতে 'দ্বিতীয় গুবম্বযংদ্ধ পর্যন্ত হিটলারের কুটনীতির 
[বিবরণ দাও! 'হটলারের এই সময্লে সফলতার কি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ? 

১০। ছিতগয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার জন্য হিটলারের বৈদেশিক নখাঁত কির্প দায়ী 
ছিল ? 

৯১॥ তিন হইতে চারটি বাক্যে টীকা 'লখ £_(ক) ব্যাভোরয়ার বিপ্লব ; (খ) 
স্প।টীসম্ট দল ; (গ) ভাইমার সংবিধান ; (থ) য.শ্ধোতর জার্মানীর মনুদ্রাস্ফীতি 

(ও) গ্ট্রাসম্যানের পারপূর্ণতা নাত ; (5) জামণানীর নাংসীকরণ । (ছ) নাৎসট 
সরকারের জাতি বৈরতা; (জ) পোল-জামণন চুন্ত ; (ঝ) বার্থর হত্যা; (4) 

আনস্লাস নীতি; (ট) সুদেতেন সমস্যা; (5) চেম্বারলেইনের তোষণ নখাত; 
(ড) মিউনিখ চুক্তি; (9) রুশ-জামণন অনাক্রমণ চুক্তি। 

ল্লাত্িহস্ণ অসন্থান্্ 

১। স্পেনের গৃহযুণ্ধের কারণ কি ছিল ? এই যুদ্ধকে কেন “ক্ষুদ্র বিশ্বষহ্ধ” 
বলা হয় ? 

২। স্পেনের গৃহযুদ্ধে কিভাবে 'বাভন্ন বৈদেশিক শান্ত হস্তক্ষেপ করে তাহা 
আলোচনা কর। এ বিষয়ে জাতিসংঘের কি ভুমিকা ছিল ? 

৩। তীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগৃলি ব্যাখ্যা কর। এই যুদ্ধের জন্য নাংসণ 

জামণনীর আগ্রাপণ নশীত কতকটা দায় ছিল ? 

৪1 দ্বিতীয় 'বি*বযহদ্ধের জন্য নাৎসাী সরকারের দায়িত্ব পষশলোচনা কর। এাবষয়ে 
অধ্যাপক এ. জে. পি. টেইলারেয় আভমত বিশদভাবে আলোচনা কর। 

৫ যে কোন সাম্রাজ্যবাদণ যুদ্ধের কারণ সম্পকে" লোনন ষে আভমত দিয়াছেন, 
ছিতীয় 'বিশ্বযযম্ধের কারণ হিসাবে তাহার যথাথতা [বিচার কর। 

৬। তিন বা চারটি বাক্য টকা লিখ £--(ক) স্পেনের পপুলার ফুপ্ট সরকারের 
পতনেয় কারণ ; (খ) চেম্বারলেইনের জামণন তোষণ নীতি ; (গ) জাপানের মান্যারিয়া 
আক্রমণ ; (ঘ) হিটলারের “একের পক এক' নাত ; (ও) ওয়াশিংটন চুন্তি ১৯২১ খ্রীঃ । 

জেম্োতিহস্ণ অধ্যায় 

১। র্োমাশ্টিকতাবাদ কাহাকে বলে? সাহিত্যে রোমাস্টিকতার বিবরণ দাও। 
ই। [চ্শিজপ ও সঙ্গীতে রোমাশ্টিকতার বিকাশ আলোচনা কয়! 
৩। ডারউইনের 'বিবত'নবাদ কিভাবে সামজিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা 

আলোচনা কর। 



[ ১৭] 

৪1 সমাজতম্মবাদের উপর বিবর্তনবাদের প্রভাব আলোচনা কর। 
%&। তন বা চায়াট বাকো টাকা লিখ £ (ক) রোমাশ্টিকতাবাদের মূল সত্রকি 

ছল 2 (খ) রোমান্টিক মতবাদ কি? (গ) ইতিহাসে রোমাশ্টিকতাবাদ ক? (ঘ) 
ডকেন্সের রচনায় রোমাস্টিকতা কিভাবে প্রকাশ পায় £ (ও) ভিন্তুর হিউগোর রচনায় 
প্লামাশ্টিকতা 'কি ছিল ? (5) দস্তয়েভ[স্কর মধো রোমান্টিকতা কিভাবে প্রকাশিত হয় ? 

(ছ) ডেলান্রায় কে ছিলেন 2 (জ) 'ধবিটোফেন কে ছিলেন 2 (ঝ) ভাগনারের নাম 
কজন খ্যাত 2 (ঞ) প্রাকৃতিক 'ির্বাচন বালতে কি বুঝায় 2 (9) কোবয়ানবাদ 
কাহাকে বলে? ঠি) ফরেডীলন মনোবাদ বাঁলতে কি বুঝায় 2 (ড) ফজ্রনেডীয় মনঃ 
সমাক্ষণ পদ্ধাত এবং তাহার সামাজিক প্রাতিক্রিয়া আলোচনা কর । 

সস 














